
GSPublisherVersion 0.0.100.100

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS D.J.
SCARA 1:100

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS D.C.
SCARA 1:100

DC 117, 118, 135 117B, 115B, 117
DJ 688, 708D, 687J, 115B, 117

BILANȚ COMPARATIV SAT CERBĂL



GSPublisherVersion 0.0.100.100

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS D.J.
SCARA 1:100

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS D.C.
SCARA 1:100

DC 117, 118, 135 117B, 115B, 117 DJ 688, 708D, 687J, 115B, 117

INSTITUȚII SI SERVICII SATELE
 ARANIEȘ ȘI ULM

TRUP PROPUS IZOLAT 16

BILANȚ COMPARATIV SAT  ULM

BILANȚ COMPARATIV SAT  ARIENEȘ



GSPublisherVersion 0.0.100.100

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS D.J.
SCARA 1:100

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS D.C.
SCARA 1:100

DC 117, 118, 135 117B, 115B, 117

DJ 688, 708D, 687J, 115B, 117

INSTITUȚII SI SERVICII SATELE
 FEREGI ȘI SOCET

BILANȚ COMPARATIV SAT  SOCET

BILANȚ COMPARATIV SAT  FEREGI



GSPublisherVersion 0.0.100.100

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS D.C.
SCARA 1:100

DC 117, 118, 135 117B, 115B, 117

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS D.J.
SCARA 1:100

DJ 688, 708D, 687J, 115B, 117

INSTITUȚII SI SERVICII SATELE
 MERIȘORUL DE MUNTE ȘI POIENIȚA

TOMII

BILANȚ COMPARATIV SAT
POIENIȚA TOMII

BILANȚ COMPARATIV SAT
MERIȘORUL DE MUNTE



GSPublisherVersion 0.0.100.100

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS D.J.
SCARA 1:100

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS D.C.
SCARA 1:100

DC 117, 118, 135 117B, 115B, 117DJ 688, 708D, 687J, 115B, 117

INSTITUȚII SI SERVICII SAT
 POIANA RĂCHIȚELII

BILANȚ COMPARATIV SAT POIANA
RĂCHIȚELII





































   
 
 

Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism la nivel UAT comuna Cerbăl, județul Hunedoara                                         2016  
 

 

 Memoriu General PUG comuna Cerbăl, județul Hunedoara - revizia 1 

 Proiectant general: S.C. „AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgovi�te 1 
 

          

 
ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  

ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM LA NIVEL UAT COMUNA CERBĂL, 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

 
 

 
 
 
 
 
 

Volumul I 
 

MEMORIU GENERAL 
-revizia 1- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiect nr. : 0A48/2016 

 

 

Beneficiar: Comuna CERBĂL, județul HUNEDOARA 

Proiectant: S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Târgoviște 



   
 
 

Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism la nivel UAT comuna Cerbăl, județul Hunedoara                                         2016  
 

 

 Memoriu General PUG comuna Cerbăl, județul Hunedoara - revizia 1 

 Proiectant general: S.C. „AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgovi�te 2 
 

  
 
COLECTIV DE ELABORARE 

 

PROIECTANT GENERAL: S.C. „AMBIENT URBAN” S.R.L. Târgoviște 

 

 

Administrator: tehn.Andreea Ioana STOICA ……………………………………… 

 

 

Manager proiect: arh. Dan NIȚESCU ……………………………………… 

 

 

Proiectant urbanism : arh. Mircea NIȚESCU ……………………………………… 

 

 

Proiectant rețele edilitare: ing. Corina MEREU ……………………………………  

 

 

Verificat: arh. Dan NIȚESCU ………………………………………………………… 

 
 

 
 



   
 
 

Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism la nivel UAT comuna Cerbăl, județul Hunedoara                                         2016  
 

 

 Memoriu General PUG comuna Cerbăl, județul Hunedoara - revizia 1 

 Proiectant general: S.C. „AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgovi�te 3 
 

 
 

CUPRINS 
 

 
1. INTRODUCERE ................................................................................................................................................ 5 
1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII ............................................................................................................... 5 
1.2 OBIECTUL LUCRĂRII ............................................................................................................................................... 5 
1.3 SURSE DE DOCUMENTARE ................................................................................................................................... 5 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII LOCALITĂȚII ............................................................................................. 8 
2.1 EVOLUȚIE ................................................................................................................................................................. 8 
2.1.1. Localizarea teritoriului administrativ ................................................................................................................... 8 
2.1.2. Evoluție, scurtă monografie ............................................................................................................................... 8 
2.1.3. Monumente istorice ......................................................................................................................................... 11 
2.1.4. Principalele obiective cultural-istorice din comuna Cerbăl ............................................................................... 12 

2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL ................................................................................................................. 13 
2.2.1. Încadrarea în teritoriu ....................................................................................................................................... 13 
2.2.2. Relieful ............................................................................................................................................................. 13 
2.2.3. Hidrografia și hidrogeologia ............................................................................................................................. 14 
2.2.4. Clima ............................................................................................................................................................... 15 
2.2.5. Considerații geotehnice ................................................................................................................................... 15 
2.2.6. Geologia .......................................................................................................................................................... 16 
2.2.7. Zone cu potențial de risc .................................................................................................................................. 17 
2.2.8. Zone naturale protejate .................................................................................................................................... 19 

2.3 RELAȚII ÎN TERITORIU .......................................................................................................................................... 22 
2.3.1. Relații în cadrul sistemului de localități ............................................................................................................ 22 

2.4 NIVEL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ................................................................................................................ 22 
2.4.1. Funcția economică ........................................................................................................................................... 22 
2.4.2. Economia și ocupațiile locuitorilor .................................................................................................................... 22 
2.4.3. Analiza sectorială a principalelor domenii economice ..................................................................................... 24 

2.5. POPULAȚIA............................................................................................................................................................ 24 
2.5.1. Date generale .................................................................................................................................................. 24 
2.5.2. Populația stabilă a comunei pe grupe de vârstă și sexe într-o evoluție dinamică ............................................ 25 
2.5.3. Mișcarea naturală și migratorie a populației .................................................................................................... 26 
2.5.4. Sporul natural în comuna Cerbăl ..................................................................................................................... 27 
2.5.5. Starea civilă ..................................................................................................................................................... 28 
2.5.6. Evoluția forței de muncă .................................................................................................................................. 29 
2.5.7. Șomajul ............................................................................................................................................................ 30 

2.6 MORFOLOGIA LOCALITĂȚILOR, LOCUIREA ȘI DOTĂRILE DE INTERES PUBLIC ............................................ 30 
2.6.1. Morfologia localităților; densități; evoluția parcelarului ..................................................................................... 30 
2.6.2. Locuirea ........................................................................................................................................................... 31 
2.6.3. Învățământ ....................................................................................................................................................... 32 
2.6.4. Sănătate publică și asistență socială ............................................................................................................... 33 
2.6.5. Dotări turistice .................................................................................................................................................. 33 

2.7. CIRCULAȚIE ȘI TRANSPORTURI ......................................................................................................................... 33 
2.7.1. Relații în cadrul sistemului de localități ............................................................................................................ 33 
2.7.2. Trama stradală................................................................................................................................................. 34 
2.7.3. Disfuncționalități ............................................................................................................................................... 35 

2.8. INTRAVILAN EXISTENT – ZONE FUNCȚIONALE – BILANȚ TERITORIAL ......................................................... 35 
2.9. ECHIPARE EDILITARĂ .......................................................................................................................................... 38 
2.9.1. Gospodărirea apelor ........................................................................................................................................ 38 
2.9.2. Alimentarea cu apă .......................................................................................................................................... 39 
2.9.3. Canalizarea...................................................................................................................................................... 40 
2.9.4. Alimentarea cu energie electrică ..................................................................................................................... 40 
2.9.5. Telefonia .......................................................................................................................................................... 40 
2.9.6. Alimentarea cu căldură .................................................................................................................................... 41 



   
 
 

Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism la nivel UAT comuna Cerbăl, județul Hunedoara                                         2016  
 

 

 Memoriu General PUG comuna Cerbăl, județul Hunedoara - revizia 1 

 Proiectant general: S.C. „AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgovi�te 4 
 

2.9.7. Alimentare cu gaze naturale ...................................................................................................................................41 

2.9.8. Gospodărie comunală ...................................................................................................................................... 41 
2.10. RISCURI NATURALE ȘI ANTROPICE. PROBLEME DE MEDIU ........................................................................ 41 
2.10.1. Factorul de mediu: apa .................................................................................................................................. 41 
2.10.2. Factorul de mediu: aer ................................................................................................................................... 43 
2.10.3. Factorul de mediu: sol ................................................................................................................................... 44 
2.10.4. Factorul de mediu: biodiversitate ................................................................................................................... 45 

2.11. RISCURI NATURALE ........................................................................................................................................... 46 
2.11.1. Riscul seismic ................................................................................................................................................ 46 
2.11.2. Riscul de inundabilitate .................................................................................................................................. 46 
2.11.3. Riscul de instabilitate (prăbușiri de roci) ........................................................................................................ 47 
2.11.4. Riscul de eroziune ......................................................................................................................................... 48 
2.11.5. Riscul geotehnic ............................................................................................................................................ 48 
2.11.6. Riscuri antropice ............................................................................................................................................ 48 

2.12. DISFUNCȚIONALITĂȚI ........................................................................................................................................ 48 
2.13 NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI ........................................................................................................ 51 

3. DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ ...................................................... 51 
3.1 DIAGNOSTIC PROSPECTIV PE BAZA INFORMAȚIILOR DIN STUDIILE DE FUNDAMENTARE ........................ 52 
3.2. EVOLUȚIE POSIBILĂ, PRIORITĂȚI ...................................................................................................................... 55 
3.3. OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI ÎN EVOLUȚIA URBANISTICĂ ................................................................................... 56 
3.3.1. Obiective generale și specifice ........................................................................................................................ 56 
3.3.2. Principii generale de management urban ........................................................................................................ 57 
3.3.3. Priorități specifice localităților comunei Cerbăl ................................................................................................. 58 
3.3.4. Optimizarea relațiilor în localitate, în teritoriu și în zona înconjurătoare........................................................... 59 

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ................................................................................................... 59 
3.5. EVOLUȚIA POPULAȚIEI ........................................................................................................................................ 60 
3.6. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI RUTIERE .............................................................................................................. 60 
3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ. BILANȚ TERITORIAL .................................................... 61 
3.8. PROTECȚIA MEDIULUI ȘI APĂRAREA ÎMPOTRIVA RISCURILOR NATURALE ȘI ANTROPICE ...................... 67 
3.8.1. Recomandări privind reducerea riscului de poluare atmosferică ..................................................................... 67 
3.8.2. Recomandări privind reducerea riscului de poluare a apei .............................................................................. 68 
3.8.3. Recomandări privind reducerea riscurilor de poluare a solului, subsolului și apelor subterane ....................... 68 
3.8.4. Recomandări privind obiectivele educației de mediu ....................................................................................... 68 
3.8.5. Măsuri în zonele cu riscuri naturale ................................................................................................................. 69 

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE ............................................................................................................... 70 
3.9.1. Alimentarea cu apă .......................................................................................................................................... 70 
3.9.3. Canalizare........................................................................................................................................................ 71 
3.9.4. Alimentare cu energie electrică ....................................................................................................................... 71 
3.9.5. Telefonie .......................................................................................................................................................... 72 
3.9.6. Alimentarea cu căldură .................................................................................................................................... 73 

3.10. REGLEMENTĂRI URBANISTICE ........................................................................................................................ 73 
3.10.1. Soluția generală de organizare și dezvoltare a localităților ............................................................................ 73 
3.10.2. Zone de protecție / interdicție..........................................................................................................................73 
3.10.3. Zonificare funcțională ..................................................................................................................................... 73 

4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ...................................................................................................................73 
5. POLITICI ȘI PROGRAME DE INVESTIȚII PUBLICE NECESARE PENTRU IMPLEMENTARE....................................76 
6. LISTA PRINCIPALELOR PROIECTE DE DEZVOLTARE ȘI RESTRUCTURARE.........................................................77 
7. PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI DE URBANISM GENERAL......................................80 
8. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE.......................................................................................................................81 
9. GESTIONAREA PUG-ului ȘI REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM............................................................ 82 
 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism la nivel UAT comuna Cerbăl, județul Hunedoara                                         2016  
 

 

 Memoriu General PUG comuna Cerbăl, județul Hunedoara - revizia 1 

 Proiectant general: S.C. „AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgovi�te 5 
 

 

MEMORIU GENERAL 
 

1. INTRODUCERE 

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII 
Denumire proiect: Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism la nivel 

UAT comuna Cerbăl, Județul Hunedoara 
Beneficiar:    Comuna Cerbăl, județul Hunedoara 
Proiectant:   S.C. „Ambient Urban” S.R.L. Târgoviște 
Data de elaborare:  2016, revizuit și completat 2018 
 

1.2 OBIECTUL LUCRĂRII 
Lucrarea prezentă, „Actualizare Planului Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism la nivel 

UAT” comuna Cerbăl, are ca obiective generale analiza situației existente a teritoriului administrativ, identificarea 
disfuncțiilor existente la nivel local și regional și stabilirea direcțiilor de dezvoltare a structurii existente pe termen 
mediu și lung, ce vor determina dezvoltarea durabilă și sustenabilă a localității. 

Prin Planul Urbanistic General se urmărește: 
− stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan;  
− optimizarea relațiilor cu teritoriile adiacente și cu tendințele de dezvoltare ale regiunii;  
− valorificarea potențialului uman, economic și natural;  
− organizarea și dezvoltarea căilor de comunicație;  
− stabilirea și delimitarea zonelor funcționale;  
− stabilirea condițiilor de construibilitate și delimitarea zonelor cu restricții;  
− stabilirea și delimitarea zonelor protejate;  
− evidențierea regimului proprietății imobiliare și a circulației juridice a terenurilor;  
− delimitarea terenurilor propuse pentru obiectivele de utilitate publică;  
− corelarea dezvoltării localității cu prevederile cuprinse în documentațiile superioare de urbanism și 

amenajarea teritoriului aprobate; 
− preîntâmpinarea și eliminarea disfuncțiilor identificate prin analiza situației existente la nivelul cadrului 

antropic, natural și socio-economic al localității; 
− îmbunătățirea calității mediului de trai prin modernizarea sistemului de circulații rutiere și pietonale, 

sporirea accesibilității dintre zonele de locuire și zonele de interes public; 
− modernizarea echipării tehnico-edilitare prin extinderea rețelelor existente și propunerea de obiective 

edilitare noi; 
− protejarea resurselor naturale prin limitarea extinderii teritoriului intravilan al localității, încurajarea 

creșterii densității de locuire, protejarea zonelor ce prezintă riscuri naturale și antropice; 
− valorificarea elementelor de potențial și resursele locale existente. 

Direcțiile de acțiune necesare pentru atingerea obiectivele menționate vor fi detaliate în cadrul pieselor 
desenate și al Regulamentului Local de Urbanism propus prin prezenta documentație. 
 

1.3 SURSE DE DOCUMENTARE 
Pe parcursul elaborării lucrării prezente s-au folosit următoarele surse de documentare: 

a. în domeniul urbanismului: 
− Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 
− Legea nr. 363/2006 de aprobare a Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea I – Transport; 
− Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajarea teritoriului național – Secțiunea II-a – Apă; 
− Legea 5/2000 de aprobare Planului de amenajare a teritoriului național–Secțiunea III-a – Zone protejate; 
− Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea IV-a – 

Rețeaua de localități, cu modificările ulterioare; 
− Legea nr. 575/2001 de aprobare a Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea V-a – Zone 

de risc natural; 
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− Codul civil; 
− Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată; 
− Hotărârea Guvernului nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban; 
− Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, al ministrului apărării naționale, al ministrului 

de interne și al directorului Serviciului Român de Informații nr. 34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea 
Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor 
tehnice pentru autorizarea executării construcțiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.283 din 7 
decembrie 1995 (NOTĂ: are aplicabilitate și în domeniul construcțiilor); 

b. în domeniul construcțiilor: 
− Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare (Legea nr.587/2002); 
− Legea nr. 184/2001, republicată, privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect; 
− Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
− Legea nr. 198/2004 – măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale; 
− Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată cu modificări și completările 

ulterioare; 
− Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 

aprobată cu modificările și completările ulterioare; 
− Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică 

de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor; 
− Hotărârea Guvernului nr. 941/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.198/2004 privind măsurile prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale; 
− Hotărârea Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se 

supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 
− Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții și de dezvoltare, 

precum și a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General; 
− Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; 

− Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr.649/2001 pentru aprobarea Normativului 
pentru adaptarea clădirilor și spațiului urban la exigentele persoanelor cu handicap; 

c. în domeniul administrației publice 
− Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare; 
− Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările 

ulterioare; 
d. în domeniul proprietății funciare 
− Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
− Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor 

forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, cu modificările 
și completările ulterioare; 

− Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată. 
ACTELE NORMATIVE COMPLEMENTARE: 

− Legea 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată; 
− Legea 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de igienă și sănătate publică, 

republicată; 
− Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare; 
− Legea apărării naționale a României nr.45/1994, cu modificările și completările ulterioare; 
− Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată; 
− Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
− Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
− Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; 
− Legea nr. 46/2008 pentru aprobarea Codului Silvic; 
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− Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea 
zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; 

− Ordinul nr. 536/1997 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor 
privind mediul de viață al populației; 

− Ordinul nr. 117/2002 al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Procedurilor de reglementare 
sanitară pentru proiectele de amplasare, construcție, amenajare și reglementare sanitară a funcționării 
obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului și 
a procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru 
prima dată și destinate utilizării ori consumului uman; 

− Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu 
modificările și completările ulterioare; 

− Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de casare și valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale; 

− Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificări și completări 
ulterioare; 

− Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

− Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor 
publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările și completările ulterioare; 

− Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentațiilor de 
urbanism privind zone și stațiuni turistice și a documentațiilor tehnice privind construcțiile din domeniul turismului; 

− Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

− Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu planuri 
și programe; 

− Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.141/2002 pentru aprobarea procedurii și 
competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor; 

− Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii 
pedologice și agrochimice județene și a direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, 
respectiv a municipiului București, să îndeplinească atribuțiile art. 74-103 din Legea nr. 18/1991, republicată; 

− Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu, cu modificările și completările ulterioare; 

− Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice 
aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului; 

− Studiile de specialitate preliminare (de fundamentare), respectiv:  
� Actualizarea suportului topografic, scara 1:5.000, proiectant S.C. Ambient Urban S.R.L. Târgoviște; 
� Studiu condiții geotehnice și hidrogeologice, proiectanți dr. ing. geol. Mihai – Alexandru Samoilă, ing. 

Cristian – Gabriel Samoilă; 
� Studiu istoric general, proiectant arhitect Cătălina Dana Preda, specialist Ministerul Culturii ; 
� Studiu peisagistic pentru PUG comuna Cerbăl, proiectant dr. urb. Andreea Popa; 
� Analiza demografică a populației comunei Cerbăl, proiectant sociolog Spiroiu Livia; 
� Studiu prospectiv, proiectant sociolog Spiroiu Livia; 
� Studiu privind analiza calității factorilor de mediu, proiectant S.C. Ambient Urban s.r.l.; 
� Studiu de fundamentare privind organizarea circulației, proiectant S.C. Ambient Urban S.R.L.  
− Alte lucrări: 
� Plan Urbanistic General al comunei Cerbăl, ediția 2002; 
� Strategia de dezvoltare locală a comunei Cerbăl pentru perioada 2007 – 2013; 
� Planul de Dezvoltare Regională al Județului Hunedoara 2014 – 2020;   
� Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Hunedoara, Partea a III-a, Strategia de dezvoltare a 

județului Hunedoara – pe obiective și direcții de dezvoltare – și planul de măsuri aferente – iunie 2010; 
� Județul Hunedoara, Monografie. Volumul 1 (de la începuturi până la sfârșitul celui de-al doilea 

Război Mondial); 
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� Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor; 
� Raport privind starea mediului în județul Hunedoara pe anul 2014; 
� Formularul standard Natura 2000 – ROSCI0355 Podișul Lipovei - Poiana Ruscă; 
� Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Hunedoara (http://www.smidhunedoara.ro/)  

 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII LOCALITĂȚII 

2.1 EVOLUȚIE 
2.1.1. Localizarea teritoriului administrativ 
Comuna Cerbăl este situată în partea de vest a județului Hunedoara, în Munții Poiana Ruscă, având 

următoarele vecinătăți:  
� la nord comunele Bătrâna și Vețel; 
� la est comuna Pestișu Mic și Municipiul Hunedoara; 
� la sud comuna Leleșe;  
� la sud-vest comuna Bunilă,  
� la vest și nord-vest comuna Pietroasa, județul Timiș. 

Teritoriul administrativ al comunei Cerbăl cuprinde 8 sate: Cerbăl (reședința de comună), Arănieș, Feregi, 
Merișoru de Munte, Poienița Tomii, Poiana Răchițelii, Socet și Ulm.  

Din punct de vedere al teritoriului pe care s-a dezvoltat comuna CERBĂL, acesta are o întindere 
considerabilă, dar cu localități de mici dimensiuni, specifice unei amplasări într-o zonă de culmi de dealuri cu 
versanți rotunjiți, dezvoltare realizată în zonele cele mai înalte, în principal în lungul drumului de acces în fiecare 
localitate. 
 

2.1.2. Evoluție, scurtă monografie 
2.1.2.1. Istoricul teritoriului administrativ și al localităților componente  
Urme istorice sunt prezente din cele mai vechi timpuri în zona Ținutului Pădurenilor, mărturii din perioada 

preistorică fiind prezente în localitățile învecinate (satul Bătrâna), unde a fost descoperit un topor de piatră. 
Pentru teritoriul administrativ al comunei, în bibliografia de specialitate este menționată o unealtă bifacială 

paleolitică descoperită la Arănieș.  
În aceeași lucrare se vorbește și despre o fortificație dacică, inclusă și în Repertoriul Arheologic Național, 

care s-ar afla în hotarul localității Arănieș. 
Perioada dacică este atestată și în satul Cerbăl, pe coasta Dealului Dosul Pârlit, unde, cu ocazia 

construirii drumului Govăjdia – Dobra, în sec. al XIX-lea (8 oct. 1874), s-a descoperit un tezaur dacic format din 
podoabe și 491 monede de argint din perioada lui Burebista (sec. I î.Hr.), amplasat într-un vas de bronz așezat la 
rândul său într-un vas de lut. Acesta a fost preluat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, cel de bronz 
a intrat in patrimoniul Muzeului de Istorie din Cluj-Napoca, iar tezaurul a ajuns la Muzeul Național Maghiar din 
Budapesta. 

De asemenea, la 5 km de sat, spre Hunedoara, au fost descoperite toartele unei oinochoe (vas de tip 
ulcior) de bronz de proveniență campaniană, cu figuri în relief și aplicații din argint, datată în a 2-a epocă a fierului 
– LaTène (sec. II î.Hr.- I d.Hr.). 

În sec. al VII-lea începe invazia slavilor pe teritoriul Transilvaniei, unele toponime și hidronime din Ținutul 
Pădurenilor atestând în timp aceasta. Totuși, în zona montană, din care fac parte și satele comunei Cerbăl, se 
păstrează până astăzi denumirile românești (de exemplu, în zona satelor de platou, râul Dobra nu are nume 
specific, se numește Râul Mare / Râul Bătrânei), semnificând că slavii au pătruns numai în zona văilor înguste. 

În perioada Evului Mediu, din punct de vedere istoric zona nu constituia o unitate socio-politică; la 
începutul mileniului II aceasta ținea de „Țara Hațegului” (care între 1224-1277 era parte din voievodatul lui Litovoi) 

Ca tip de organizare socială apare obștea sătească, aceasta fiind caracterizată prin dualitatea proprietății 
asupra pământului; în Evul Mediu timpuriu obștea este asimilată cu satul, având atât atribuții familiale, 
administrative, judecătorești, culturale, cât și etice. 

Între secolele XI-XIII, după cucerirea Transilvaniei, Regatul maghiar înființează ca unități teritorial-
administrative comitatele, în fruntea cărora se afla comitele suprem, cu reședința într-o cetate regală. 

După moartea lui Litovoi (1279), satele din Ținutul Pădurenilor au aparținut de Cetatea (Domeniul) 
Hunedoarei. 
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Comitatul Hunedoara a fost înființat în Evul Mediu, prima atestare oficială fiind făcută în 1256, printr-o 
dijmă papală (papal quitrent register), cu numele de Hungnod – denumire regăsită apoi sub forma comitatus 
Hunyadensis (lat.), Hunyad varmegye (mag.), Komitat Hunyad (germ.). 

Comitatul își menține denumirea și teritoriul până în 1920, cu unele modificări ale teritoriului în 1876 
În sec. al XV-lea viața satelor pădurenești este legată de familia Huniazilor, în anul 1453 fiind menționat 

primul sat ce aparține de comuna Cerbăl de astăzi – Arănesi (Arănieș), urmat de satele: Cerbăl (1476), 
Merișoru de munte (1481), Poienița Tomii (1482), Feregi (1482), Socet (1482), Ulm (1499) și, câțiva ani mai 
târziu, de Poiana Răchițelii (1506). 

Aceste mențiuni sunt făcute în perioada cnezatelor – cnezatul cuprinzând mai multe sate – regele donând 
câte un cnezat celor care se remarcau în războaie. 

Astfel, în anul 1476, Matei Corvinul donează cnezatul Cerbăl, care se afla în posesia cneazului 
Dionisie/Deneș, lui Obriș/Opriș din Mânerău/ Manyaros. 

În anul 1506 este amintit Costa, cneazul de Feregi, în timp ce pentru cnezatul din Poienița Tomii nu 
este menționat numele cneazului. 

În Registrul din anul 1512 al Domeniului Hunedoara se indică și numărul populației – 2420 locuitori din 
care 492 iobagi, în localitățile actualei comune fiind consemnat următorul număr de iobagi: 

– Arăniaș (8 iobagi –„habet iobagiones”) 
– Cerbăl – 32  
– Socet – 23  
– Poienița Tomii – 10  
– Feregi – 20 

În urbariul din anii 1681-1682 este menționat pentru prima dată într-un capitol aparte, cu titlul „Districtul 
pădurenilor” (Districtus Eydöhatsog), acesta fiind administrat separat în cadrul Domeniului Hunedoara. 

În unele din satele comunei de astăzi sunt menționați: 
– Cerbăl nr. înscriși: 34; sesii locuite: 15 ½; sesii pustii: 9 
– Arănieș nr. înscriși: 16; sesii locuite: 4; sesii pustii: - 
– Socet nr. înscriși: 7; sesii locuite: 2; sesii pustii: 3 
– Poienița Tomii nr. înscriși: 12; sesii locuite: 6 ½; sesii pustii: 2 
– Feregi nr. înscriși: 11; sesii locuite: 7; sesii pustii: 1 

Din această statistică se poate observa că în sec. al XVII-lea (anul 1681) una dintre cele mai populate 
așezări era Cerbălul. În afară de sate, sunt prezente ca tipologie de localitate în Ținutul Pădurenilor și cătunele, 
acestea neconstituind însă o unitate administrativă, ci o anexă a satului.  

Între sate, hotarele administrative sunt reprezentate prin hotare naturale (râu, coama de deal, etc.). 
În sec. al XVIII-lea (în data de 26 noiembrie 1783), urmare a deciziei împăratului Iosif al II-lea (1741-

1790), sistemul vechilor scaune este desființat, iar teritoriul transilvan este împărțit în 10 comitate (plus 1 comitat 
ulterior în 1784) și 9 orașe libere regești. După înăbușirea revoluției de la 1848-1849, se va restrânge autonomia 
locală și se vor înființa din nou instituțiile teritoriale ale organelor statului imperial centralizat. 

La data de 21 septembrie 1849 guvernatorul militar și civil al Transilvaniei, Ludwig von Wohlgemuth, 
instituie, ținând cont de starea de război, 6 districte militare (Sibiu, Alba Iulia, Cluj, Reteag, Odorhei, Făgăraș) 
subîmpărțite în cercuri și subcercuri. 

O nouă împărțire administrativă are loc în data de 12 mai 1851, Transilvania fiind structurată în 5 cercuri 
din ianuarie 1853, iar prefectura capătă în subordine preturi de plasă (sunt 10 prefecturi și 79 de preturi). 

În baza Legilor XXX și XXXIII din 1876, se va realiza o nouă împărțire administrativ-teritorială a teritoriului 
Ungariei, în 16 comitate, fiind constituit atunci și comitatul Hunedoara. 

În 1886, prin Legea XXI privind municipalitățile, se aduc modificări cu privire la funcționarea comitatelor, 
extinzându-se autoritatea guvernului în probleme interne, în special financiare, și autoritatea comitelui suprem, 
acesta putând controla orice organ de stat de pe teritoriul comitatului, cu excepția celor judecătorești. 

După anul 1918, odată cu făurirea statului național unitar roman, prin Decretul nr. 4 al Consiliului dirigent 
din 7.02.1919, se înlocuiește denumirea de comitat cu cea de județ, iar cea de comite suprem cu cea prefect. 

Din perioada interbelică, între anii 1919-1925, județul Hunedoara este împărțit în 10 plăși: Avram Iancu, 
Brad, Deva, Geoagiu, Hațeg, Hunedoara (de care ținea și comuna rurală Cerbăl), Ilia, Orăștie, Petroșeni, Pui. 

Prin Reforma administrativa din 14 iunie 1925, teritoriul României este împărțit în noi unități 
administrative: județe, plăși și comune – urbane și rurale. 
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Județul Hunedoara este împărțit în 12 plăși; în afara celor deja constituite, apar 2 noi plăși: Dobra și 
Sarmizegetusa.  

La jumătatea sec. al XX-lea, în anul 1950, prin Legea nr. 5 din 8 septembrie, împărțirea administrativă se 
face în regiuni și raioane (28 de regiuni, 177 raioane) – regiunea Hunedoara cu capitala la Deva; între 1952-1956 
numărul regiunilor este redus la 18 regiuni, iar regiunea Hunedoara cuprinde 6 raioane (Alba Iulia, Brad, Hațeg, 
Ilia, Orăștie, Sebeș) și 3 orașe regionale (Deva, Hunedoara și Petroșani). 

1968 – o nouă Reformă administrativa duce la reîmpărțirea în județe a teritoriului țării, comuna Cerbăl 
făcând parte din Județul Hunedoara. 

2.1.2.2. Evenimente istorice în teritoriul administrativ 
Ținând cont de amplasarea geografică izolată cât și de populația existentă pe teritoriul celor 8 sate ce 

alcătuiesc astăzi comuna, de ocupațiile acestora legate de creșterea animalelor, agricultură și exploatarea 
lemnului, zona nu se remarcă prin evenimente istorice semnificative pentru teritoriul mai larg al zonei. 

Cele 8 sate au aparținut domeniului nobiliar al Cetății Hunedoara; unele dintre ele au fost date unor cnezi 
pentru meritele lor în lupte (Cerbăl, Feregi, Poienița Tomii). 

În sec. al XVII-lea, familii de munteni se stabilesc în satele Poienița Tomii, Merișor și Feregi, în sec. al 
XVIII-lea muntenii întemeind satul Poiana Răchițelii alături de satul Vadul Dobrii. 

Datorită condițiilor grele de trai, la începutul secolului al XIX-lea apar o serie de frământări țărănești, pe 
fundalul sistemului feudal aflat în faza de destrămare iobagii luând drumul codrului (este menționat Lăscuș Iosif 
din Cerbăl). 

Pădurenii care lucrau în fierăriile (atelierele de prelucrare a fierului) de pe valea Cernei, a Runcului sau a 
Zlaștiului erau nemulțumiți de plata muncii lor; în 10 mai 1818, fiscul din Deva încheie un contract cu satele 
pădurenești (fiind menționate și satele Arănieș, Cerbăl, Feregi, Poienița Tomii, Socet), „în vederea dezvoltării 
mineritului și ușurarea vieții locuitorilor”. 

2.1.2.3. Prezențe arheologice în teritoriul administrativ 
Pe teritoriul comunei sunt consemnate câteva vestigii istorice din cele mai vechi timpuri, deși acestea nu 

sunt menționate în LMI 2010/2015. 
Repertoriul Arheologic Național (RAN) semnalează două descoperiri care reprezintă mărturii 

importante pentru atestarea atât a locuirii pe acest teritoriu, cât și a vechimii acesteia: 
Cod RAN Denumire Categorie Tip Cronologie 

89160.01 Tezaurul dacic de la Cerbăl/Dosul Pârlit Descoperire 
monetară/depozit 

Tezaur 
monetar 

Epoca daco-romană 
Sec. I î.Hr. 

89179.01 Fortificația dacică de la Arănieș Fortificație Așezare fortificată Necunoscută 

În literatura de specialitate mai sunt menționate două descoperiri: una la Arănieș, de unde provine o 
unealtă bifacială paleolitică și una la 5 km de satul Cerbăl, spre Hunedoara, unde a fost descoperit un artefact 
constând în toarta unui oinochoe de bronz, cu figuri în relief și aplicații de argint, datată în a doua epocă a fierului 
(LaTène) - (II î.Hr. - I d.Hr.). 

2.1.2.4. Evoluția statutului administrativ, militar, funcțional al localității 
Din punct de vedere administrativ, localitățile componente ale comunei au fost sate; în perioada 

interbelică Cerbălul este menționat cu statutul de comună rurală, iar ulterior devine comună. 
Singurele mențiuni legate de implicarea teritoriului studiat în viața militară se referă la luarea la oaste a 

locuitorilor iobagi si la participarea cnezilor la luptele din perioada Huniazilor. 
Din punct de vedere funcțional, ca localitate de tip rural, are ca funcțiuni principale creșterea animalelor și 

agricultura, pomicultura – adaptate condițiilor specifice de relief și climă ale ținutului, care au favorizat practicarea 
păstoritului local în „hotarul mare” al localității și a unei agriculturi pe înălțimi (mod unic, remarcat atât de Romulus 
Vuia cât și de Rusalin Isfanoni). 

S-a dezvoltat și zona meșteșugurilor legate de prelucrarea lemnului (atât pentru decorarea elementelor 
constructive – pridvoare de case –, cât și pentru obiecte casnice, unelte sau mobilier), fibrelor textile (lână, 
cânepă), a pieilor de animale și a metalelor. 

Mai târziu, la sfârșitul sec. XVIII- XIX- apare o mică industrie de importanță locală, pentru prelucrarea 
produselor agricole și animaliere pădurenii utilizând instalații specifice (mori de cereale, dube, vâltori, pive, teasc 
de ulei, joagăr, etc). 

La începutul sec. al XX-lea (1928) este instalată primă moară de foc (locomobil de abur) în Vadul Dobrii, 
sat apropiat de Cerbăl. 
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2.1.2.5. Evoluția structurii etnice și apartenenței religioase a populației 
Din punct de vedere etnografic „Ținutul Pădurenilor” prezintă caracter aparte, distinct față de vecinătăți. 
 „Pădurenii constituie o populație omogenă sub toate aspectele, atât materiale cât și spirituale: așezări, 

gospodării, case, ocupații, meșteșuguri, port popular, folclor muzical și coregrafic, obiceiuri, credințe, religie, 
mentalitate și nu în ultimul rând, conștiința apartenenței locuitorilor la zona respectivă” este caracterizarea făcută 
de Rusalin Isfanoni. 

Structura populației din localitate a fost întotdeauna alcătuită din români, cei de alte etnii veniți în Cerbăl 
la sfârșitul sec. XIX – începutul sec. XX ocupându-se cu comerțul și fiind în număr foarte mic. 

Structura din punct de vedere etnic este reprezentată de 98,95% români și 0,84% etnie necunoscută. 
Structura populației după apartenența religioasă este formată din 91,13% ortodocși, 7,38 % penticostali, 

iar pentru 0,84% nu este cunoscută apartenența confesională. 
În cadrul Regatului maghiar a fost promovată religia catolică și răspândirea acesteia pe teritoriul 

Transilvaniei începând cu sec. XI-XII, populația română din acest teritoriu păstrându-și credința ortodoxă, credință 
nerecunoscută însă ca religie oficială. 

Documente medievale atestă la începutul sec. XVI (24 aprilie 1506) faptul că la Hunedoara era numit la 
biserica „Sf. Nicolae” protopop „preotul Petru din Socet”. 

De asemenea, o carte religioasă rară, „Chiriscodriomul” tipărit la Alba Iulia în 1699 de către Mihai 
Istvanovici pentru credincioșii din Transilvania la porunca domnitorului Constantin Brâncoveanu, s-a găsit la 
Cerbăl. 

Existența celei mai vechi biserici ortodoxe, ridicată de locuitorii din Feregi la mijlocul sec. XVII, 
demonstrează că așezarea era locuită de o populație românească, iar în Hărțile militare austriece josefine, 
începând cu sec. XVIII, sunt reprezentate și bisericile din Arănieș, Merișoru de Munte (1783) Socet (1793). 

Documente statistice din sec. al XVIII-lea ne prezintă numărul comunelor, al credincioșilor și al preoților 
între anii 1760-1762. 

Trebuie menționat că majoritatea localităților din Poiana Ruscă sunt „comune curat ortodoxe”, unele 
având și credincioși uniți (ai bisericii greco-catolice). 

Cerbăl : 59 familii ortodoxe, 1 biserica, 1 preot ortodox (si 1 preot unit) 
Arănieș: 10 familii ortodoxe 
Feregi: 20 familii ortodoxe, 1 biserica (1800) 
Socet: 12 familii ortodoxe, 1 biserica (1793) 
Merișoru de Munte: 14 familii ortodoxe, 1 biserica (1783) 
Din statisticile care includeau și celelalte așezări pădurenești rezultă ca în anul 1762 majoritatea 

pădurenilor erau ortodocși, având 18 biserici și 784 de familii, singurul neajuns fiind numărul mic de preoți 
ortodocși, aceștia fiind numai în număr de 8 (în Ghelari, Teliuc, Poienița Tomii și Cerbăl) – 16 localități neavând 
preoți, iar satul Arănieș neavând nici o biserică ortodoxă. 

În sec. XIX se construiesc bisericile din Arănieș (1850), Poiana Răchițelii (1868), aceasta din urmă fiind 
reconstruită și cu material de la vechea biserică, din lemn, din 1750, care a trebuit demolată din cauza 
amplasamentului care i-a produs stricăciuni. 

În secolul al XX-lea se construiesc biserici la Cerbăl (1939), Poienița Tomii (1911), Ulm (1932). 
2.1.2.6. Evoluția reglementărilor edilitare și urbanistice 
Reglementările edilitare și urbanistice nu sunt specificate în regulamente de urbanism până în perioada 

contemporană, fiind vorba de o localitate de tip rural aflată într-o zonă de deal-munte, greu accesibilă și cu o 
populație redusă.  

De altfel, conformarea satelor este specifică zonei etnografice și geografice a Pădurenilor, fiind perfect 
adaptată formelor de relief pe care s-au constituit. 

În momentul de față reglementările în vigoare sunt cele aferente regulamentului de urbanism (RLU) din 
cadrul PUG aprobat în 2002, urmând ca aceste reglementări sa fie completate și adaptate direcțiilor de dezvoltare 
sustenabilă necesare localității, în vederea creșterii calității vieții locuitorilor și includerii unor forme de turism 
adecvat teritoriului, în cadrul proiectului „Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism la 
nivel UAT comuna Cerbăl”. 

 2.1.3. Monumente istorice  
 În ciuda construcțiilor valoroase existente (clădiri ecleziastice – biserici de lemn dar și de piatră – și clădiri 
de locuit/gospodării tradiționale cu clădirile lor anexă, având valoare de ansamblu monument sau chiar sit rural), 
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comuna Cerbăl nu figurează cu niciun obiectiv în Lista Monumentelor Istorice din județul Hunedoara.  
Prin studiul istoric general întocmit în vederea actualizării planului urbanistic general al comunei se 

propune evaluarea construcțiilor cu valoare istorică, arhitecturală și ambientală locală în scopul includerii lor în 
LMI, în categoria de valoare B – monumente de importanță locală.  
      

2.1.4. Principalele obiective cultural-istorice din comuna Cerbăl 
Biserica de lemn din Arănieș este datată din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, fiind înregistrată pe 

harta josefină a Transilvaniei (1796-1773) și în tabelele conscripțiilor din anii 1805 și 1829-1831. Poartă hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, este o construcție dreptunghiulară, cu absida nedecroșată, de formă pentagonală, 
prevăzută cu un turn-clopotniță  învelit în tablă. 
Accesul Ia interior se face printr-o ușă joasă, 
amplasată pe latura sudică a pronaosului.  
Biserica de lemn din Merișoru de Munte a fost 
ridicată la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în 
1783, dată înscrisă pe clopotul mic de bronz. 
Este o construcție dreptunghiulară de mici 
dimensiuni, cu absida nedecroșată, poligonală, 
cu trei laturi și are hramul „Cuvioasa 
Paraschiva”. Are un turn-clopotniță scund învelit 
în tablă, tavanul din scândură de lemn, 
acoperișul acoperit cu șiță și un pridvor deschis, 
din scânduri. În prima jumătate a secolului al 
XIX-lea, lăcașul a fost supus unei ample 
renovări, șantier atestat prin inscripția chirilică a                            Biserica de lemn din Arănieș 
piciorului de piatră al prestolului: „Anu 1830. Popa Aron”. O altă reparație capitală a avut loc în 1969. O 
predecesoare a lăcașului actual figurează atât în tabelele recensămintelor ecleziastice din anii 1733, 1750 și 
1761-1762, cât și pe harta josefină a Transilvaniei (1769-1773). 

Biserica de lemn din Socet a fost ctitorită în secolul al XVII-lea, la începutul anului 1659. Are hramul „Sf. 
Cuvioasa Paraschiva”; edificiul este tot de formă dreptunghiulară, cu terminația răsăriteană pentagonală, 
nedecroșată. Are un pridvor deschis amplu, o clopotniță miniaturală cu un coif piramidal învelit în tablă și este 
acoperită cu țiglă. Suprafața interioară a bârnelor a fost tencuită; în lipsa unui efort de a reface pictura originală de 
pe lemnul interior, aceasta s-a pierdut în timp, în schimb, bârna exterioară oferă imaginea unor iscusite îmbinări în 
coadă de rândunică. În 1793, 1937 și 2007 este restaurată. Edificiul figurează atât în tabelele comisiilor de 
recenzare din anii 1733, 1750, 1761-1762, 1805 și 1829-1831, cât și pe harta josefină a Transilvaniei (1769-
1773). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Biserica de lemn din Merișoru de Munte  Biserica de lemn din Socet 
Biserica de lemn din Poienița Tomii are hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” și a fost ridicată, potrivit 

însemnării de pe piciorul de piatră al prestolului, în anul 1805, în timpul păstoririi preotului Gheorghe Popovici. 
Este o construcție dreptunghiulară, cu absida nedecroșată, de formă pentagonală, prevăzut, deasupra 
pronaosului, cu un turn-clopotniță robust, cu foișor deschis și fleșă evazată. În dreptul intrării are un pridvor din 
scânduri. În urma renovării din 1983, șița originală a fost înlocuită cu tablă, interiorul este placat cu scânduri și 
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deține o bogată colecție de icoane pe sticlă din anul 1807. Biserica actuală, atestată de conscripțiile ecleziastice 
ale anilor 1805 și 1829-1831, este continuatoarea unui lăcaș medieval menționat în tabelele comisiilor de 
recenzare din anii 1733, 1750, 1761-1762, 1805 și 1829-1831, cât și pe harta josefină a Transilvaniei (1769-
1773), a cărui datare poate fi coborâtă până în cumpăna secolelor XV-XVI, când în localitate sunt atestați mai 
mulți cneji români. De la această predecesoare, rectitorită în 1726, actuala biserică a preluat clopotul mic, turnat 
spre „Gloria în Excelso Deo anno 1693” și câteva icoane. 

Biserica de lemn din Feregi a fost ridicată în secolul al XVII-lea și are hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și 
Gavriil”. Biserica are pereții din bârne de stejar, o clopotniță scundă, cu foișor simplu, coif învelit în tablă, 
acoperișul acoperit cu țiglă; la exterior bârnele au fost învelite cu șiță ornamentală, vopsită.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biserica de lemn din Poienița Tomii                       Biserica de lemn din Feregi 
 

2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
2.2.1. Încadrarea în teritoriu  
Comuna Cerbăl este situată în partea de 

vest a județului Hunedoara, la 32 km de municipiul 
Deva și 20 km de municipiul Hunedoara. Din punct 
de vedere al încadrării geografice, teritoriul 
administrativ al comunei se situează între 
coordonatele: 45°41’21,93” – 45°50’12,07” 
latitudine nordică și 22°28’00,06” – 22°46’37,39” 
longitudine estică.  

În rețeaua de localități a județului, comuna 
Cerbăl face parte din centrul „Ținutului pădurenilor”, 
aflat atât în zona de influență a municipiului 
Hunedoara, cât și în aria largă a zonei de influență 
a sistemului urban Deva-Hunedoara-Simeria-Călan 
și se compune din 8 sate: Cerbăl (reședința 
comunei), Arănieș, Feregi, Merișoru de Munte 
Poienița Tomii, Poiana Răchițelii, Socet și Ulm. 

Localitățile cu care se învecinează sunt:  
� la nord comunele Bătrâna și Vețel; 
� la est comuna Peștișu Mic și 

Municipiul Hunedoara; 
� la sud comuna Leleșe;  
� la sud-vest comuna Bunilă,                                       
� la vest și nord-vest comuna Pietroasa, 

județul Timiș.                                                                                    Poziția comunei Cerbăl în cadrul județului Hunedoara 
2.2.2. Relieful  
Din punct de vedere morfologic, teritoriul administrativ al comunei Cerbăl este situat în marea unitate de 

relief Carpații Occidentali, cu subdiviziunea Munții Poiana Ruscă.  
Munții Poiana Ruscă sunt situați în partea de nord-vest a Carpaților Meridionali, fiind delimitați la est de 

culoarul Streiului și Depresiunea Hațeg, la nord de culoarul Mureșului, la nord-vest de Depresiunea Făget, la vest 
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de Dealurile Lugojului, la sud-vest de golful depresionar de la Caransebeș și la sud de culoarul Bistrei. Aceștia se 
prezintă ca un horst bine individualizat între Munții Apuseni și Munții Banatului. Împreună cu munții Șureanu, 
Cândrel din est și munții Aninei, Semenic, Dognecei, Almaj și Locva, Poiana Ruscă se înscrie într-un brâu muntos 
cu altitudini medii în jur de 700 – 1000 m, care urmărește curbura Carpaților Meridionali înconjurând pe la nord – 
nord-vest zona axială înaltă cu relief alpin a munților Retezat, Țarcu și Godeanu și se conturează ca o treaptă de 
relief intermediară între zonele periferice, depresionare și partea centrală, mai înaltă a Meridionalilor. În acest 
context, masivul Poiana Ruscă poate fi văzut ca o punte de legătură între Carpații Meridionali și Munții Apuseni. 

Masivul Poiana Ruscă se caracterizează printr-un relief nivelat în trepte și fragmentat în culmi lungi ale 
căror înălțimi maxime oscilează în jur de 1300 m. În zonele marginale din est, nord-vest și sud-vest, între zona 
muntoasă și depresiunile periferice amintite mai sus, se conturează un relief de dealuri cu altitudini cuprinse între 
200 – 300 m. În zona muntoasă propriu-zisă se disting două unități geomorfologice principale: 

- în partea de vest, de la depresiunea Caransebeșului până la bazinele superioare ale râurilor Bega și 
Cerna, se evidențiază un relief puternic modelat, cu pante accentuate, care urcă relativ repede, mai ales din 
câmpiile aluviale ale Timișului și Bistrei spre partea centrală a munților; 

- jumătatea estică a masivului se prezintă sub forma unui platou înalt, ferestruit adânc de ape. În această 
zonă de platou, se recunosc mai multe trepte de nivelare situate la altitudini de 400 – 500 m în părțile marginale, 
600 – 800 m în partea mediană și 900 – 1000 m în aria centrală a masivului. Culmile largi din zona înaltă a 
munților Poiana Ruscă, la altitudini ≥ 1100 m, conservă un relief vechi, îmbătrânit, parțial reactivat. 

Munții Poiana Ruscă sunt dominați de o culme principală care leagă principalele vârfuri ale masivului – 
Vf. Padeș (1374 m) și Vf. Rusca (1355 m). De la acestea se desprind radiar culmi lungi, denumite de localnici 
„picioare”, care coboară până în depresiunile periferice.  

Pe teritoriul comunei Cerbăl se întind două astfel de culmi, care pornesc din Vf. Rusca: 
- „piciorul” care trece prin Vf. Chiciora până în Dealu Bătrâna (951 m) prin extremitatea vestică a comunei, 

la granița cu comunele Bătrâna și Tomești; 
- „piciorul” care pornește din dreptul localității Vadu Dobrii către nord-est prin localitățile Poiana Răchițelii, 

Feregi, Poienița Tomii și apoi mai departe spre Muncelu Mare și Muncelu Mic. 
Aspectul general al reliefului seamănă cu cel al regiunilor de deal, fiind prezente unități morfologice de 

tipul interfluviilor rotunjite sau a platourilor, alături de care versanții prelungi încadrează văi adâncite pe câteva 
sute de metri diferență de nivel.  

Altitudinea descrește în general de la sud spre nord, depășind frecvent 1000 m în jumătatea sudică: 
Vârfu Găilor (1164 m), Vârfu Vlădeasa (1166,6 m), Dealu Bogdii (1115 m), Dealu Lung (1048.5 m), Vârfu Chicera 
(1159,6 m), Dealu Răchițelii (1085 m), Vârfu Frăsinetului (1009,2 m), Dealu Ivanului (1043,4 m). Cele mai mari 
altitudini din nordul comunei se înregistrează în La Padină (970,2 m), Socet (955,8 m) în estul, respectiv Vârfu 
Mușat (929 m) în vest satului Socet, Dealu Rai (875,9 m) în sud-vestul satului Poienița Tomii, Dealu cel Mare 
(740,5 m) în nordul satului Merișoru de Munte, Vârfu Gruni (849,9 m), Vârfu Runcșor (881 m) în nord-vestul 
satului Cerbăl, Dealu Constantinului (838,5 m) în sud și Dealu Cornetu (849,6 m) în nord-est, Vârfu Cezoane 
(790,1 m). 

Altitudinea medie pe teritoriul comunei este de 800 m. 
 

2.2.3. Hidrografia și hidrogeologia 
Din punct de vedere hidrografic, comuna Cerbăl se situează în bazinul hidrografic al râului Mureș prin 

afluentul său, râul Dobra. 
După Dunăre, Mureșul este al doilea râu al României ca lungime (761 km) și ca suprafață hidrografică 

(27,890 km2). Râul Mureș izvorăște din Munții Hășmașu Mare, străbate Depresiunea Gurghiului și defileul Toplița 
– Deda, traversează bazinul Transilvaniei separând Câmpia Transilvaniei de Podișul Târnavelor, străbate culoarul 
Alba Iulia – Turda, separă Munții Apuseni de Munții Poiana Ruscă, străbate Dealurile de Vest, Câmpia de Vest și 
municipiul Arad, după care trece în Ungaria. Pe o distanță de 22,3 km, râul marchează granița naturală dintre 
România și Ungaria. Se varsă în Tisa, principalul afluent al fluviului Dunărea, la Szeged. 

Bazinul superior al râului Dobra drenează cea mai mare parte a teritoriului administrativ al comunei 
Cerbăl, marcând aproape în totalitate granița naturală cu comuna Bătrâna. Acesta colectează toate pâraiele și 
torenții din partea vestică a comunei, dintre care: 

- pe partea stângă: pârâul Vlădesei, pârâul Pliscu, pârâul Iazurile cu afluenții Sălaj și Tufăreasca, pârâul 
Dealu Lung, pârâul Sălătruc; 
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- pe partea dreaptă: pârâul Calea lui Novac, pârâul Pricuții, pârâul la Vlădeana, pârâul Grecelor, pârâul 
Crăgului, pârâul Munceleanului, pârâul Ivanului, pârâul Băneșului și pârâul Ivănanțului cu afluenții pârâul 
Merișorului și pârâul Topilelor. 

Principalul curs de apă care izvorăște de pe teritoriul comunei Cerbăl este pârâul Zlaștiului ce se 
formează în dreptul satului Poiana Răchițelii prin confluența văii Brăteasa cu valea lui Vânăt. Pe cursul superior, 
acesta formează pe o distanță scurtă granița naturală cu comuna Leleșe, străbate apoi jumătatea nordică a 
comunei Cerbăl pe direcția generală sud-vest – nord-est, cotește spre est, apoi spre sud-est marcând granița cu 
comunele Vețel și Pestișu Mic și se varsă în râul Cerna pe teritoriul municipiului Hunedoara. 

Pârâul Zlaști colectează pâraie și organisme torențiale din partea central-nordică și estică a comunei : 
- pe partea stângă: pârâul Ivanului (altul decât cel care se varsă în Dobra) și pârâul Boului (care curge pe 

granița nordică); 
- pe partea dreaptă: Valea Onesii, pârâul Morii, Valea Arsurii, pârâul Cerbălului care izvorăște din nordul 
satului Cerbăl și trece prin sudul satului Arănieș, pârâul Ulm. 
Pârâul Runcului traversează, de asemenea, teritoriul administrativ al comunei Cerbăl și colectează 

câteva cursuri de apă cu caracter permanent sau temporar: pârâul Bucșelor, pârâul Bogdii, pârâul Curmăturii, 
pârâul Roșu, pârâul Răchițelii cu afluenții Vărniții, Rădoșilor și Pârâul Mare, pârâul Lunga, pârâul Topliței cu 
afluentul Mesteacănului, Valea Rece, pârâul Bordului și pârâul Govăjdioara. 

Din punct de vedere hidrogeologic, pantele mari ale reliefului asigură un drenaj foarte intens al apelor 
freatice de pe interfluvii. Din acest motiv, precum și datorită dominării rocilor compacte, apele freatice sunt 
cantonate, mai ales, în scoarța de alterare, ceea ce nu poate asigura rezerve mari. Totodată precipitațiile 
frecvente și abundente completează rapid rezervele scurse și se creează astfel o circulație a apelor freatice direct 
proporțională cu gradul de umezire. 

Curgerea apelor subterane se realizează pe direcții preferențiale reprezentate de zonele de falie.  
 

2.2.4. Clima 
Din punct de vedere al sectoarelor de climă, comuna Cerbăl se caracterizează printr-un climat temperat 

continental (datorită poziției sale în apropierea paralelei de 45° latitudine nordică), specific zonei de deal și podiș, 
cu influențe mediteraneene, fiind predominante masele de aer dinspre vest, sud-vest și nord-vest. 

Temperatura medie anuală variază între 2°C și 8°C în zona muntoasă și între 9°C și 11°C în regiunile 
depresionare periferice din est, nord și vest. Luna cu temperatura medie cea mai scăzută este ianuarie (-4°C – -
2°C), iar cea mai ridicată este iulie (+14°C – +18°C).  

Precipitațiile medii anuale sunt situate între 700 – 1000 mm, fiind mai abundente în partea centrală înaltă 
a masivului (Poiana Răchițelii), maximul înregistrându-se în lunile mai – iunie. 

Numărul anual de zile cu precipitații este 130 – 140 zile, dintre care 25 – 30 de zile cu ninsoare. Însă 
numărul anual de zile cu strat de zăpadă depășește 60 de zile. 

Numărul mediu anual de zile cu ceață se situează între 50 și 60 cu cea mai ridicată frecvență în 
anotimpul rece, iar cea mai scăzută în lunile de vară – iunie-august. 

Vânturile dominante bat din nord-vest și vest, vitezele maxime atingând în lunile de iarnă 30 – 40 m/s. 
Frecvența vânturilor vestice este de circa 14-15%, iar a celor de nord-vest și nord 12-14%. 

Adâncimea maximă de îngheț are valori cuprinse între 0,80 – 0,90 m, și zone pentru care adâncimile 
maxime de îngheț se stabilesc prin observații locale, conform STAS 6054 – 77 - Teren de fundare. Adâncimi 
maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României. 

Numărul de zile fără îngheț este în jur de 180 într-un an. 
Conform Cod de proiectare – Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor Indicativ CR-1-1-4/2012, 

valoarea de refeință a presiunii dinamice a vântului este qb = 0,4 kPa având IMR = 50 ani. Conform tabel 2.1 
pentru categoria de teren IV, lungimea de rugozitate este z0 = 0,05 și zmin = 2,00 m. 

Conform Cod de proiectare – Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR-1-1-3/2012, cu 
o valoare caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol sk = 1,5 kN/m2.  

2.2.5. Considerații geotehnice 
Morfologia  
Din punct de vedere morfologic teritoriul administrativ al comunei Cerbăl prezintă un relief specific zonelor 

de munte, cu versanți cu pantă variabilă, culmi deluroase largi cu aspect relativ plan și zone depresionare create 
de rețeaua hidrografică principală și secundară.  
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În cadrul comunei zonele în care panta terenului are valori cuprinse între 0 – 5 grade ocupă cca. 6,57% 
din teritoriu.  

Pe zonele de versant panta este variabilă astfel: 
- versanții cu pantă de 5-10 grade în procent de 13,12% din teritoriul administrativ; 
- versanții cu panta de 10-15 grade ocupă 19,67% din teritoriu; 
- versanții cu panta de 15-20 grade ocupă 20,96% din teritoriu; 
- versanții cu panta de 20-30 grade ocupă 28,30% din teritoriu; 
- versanții cu panta mai mare de 30 grade ocupă 11,34% din teritoriu. 

Litologia  
Pe baza datelor din literatura de specialitate și din documentațiile geotehnice executate anterior, 

pământurile care formează terenul de fundare și zona activă a viitoarelor fundații sunt constituite din: 
- depozite proluvial-coluviale, neomogene constituite din nisipuri – argile nisipoase, nisipuri prăfoase; 
- depozite aluvionare – nisipuri argiloase, nisipuri cu pietriș; 
- roca de bază – roci stâncoase, șisturi cristaline. 
Nivelul hidrostatic se situează la adâncimi sau lipsește cu desăvârșire. Curgerea apelor subterane are loc 

pe direcții preferențiale reprezentate de zonele de falie. 
Zonarea geotehnică  
Din suprapunerea elementelor cadrului natural cu fenomenele de risc natural și antropic identificate pe 

teritoriul comunei Cerbăl, s-au conturat următoarele zone:  
� Zone improprii amplasării construcțiilor, reprezentate prin:  

o zonele de curs ale rețelei hidrografice cu regim permanent cu bandă de protecție delimitată 
conform Legii Apelor completată cu Legea 112/2006; 

o zonele inundabile aferente rețelei hidrografice cu caracter permanent; 
o zonele de curs ale rețelei hidrografice cu regim nepermanent; 
o zonele cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren mare prezente în general pe versanții 

cu pantă mai mare de 40 grade; 
o zonele afectate de trasee de utilități (linii electrice) etc; 

� Zone bune de construit cu amenajări speciale, reprezentate prin: 
o zonele de taluz cu pantă de maxim 40 grade unde amenajările constau din realizarea de platforme 

și ziduri de sprijin;  
� Zone bune de construit fără amenajări speciale, reprezentate prin terasele cu relief plan și stabil fără 
potențial de risc cu privire la fenomenele de inundabilitate.  

 

2.2.6. Geologia 
Din punct de vedere geologic, teritoriul administrativ al comunei Cerbăl aparține Carpaților Meridionali și 

anume părții nord-vestice a inflexiunii spre sud a acestui lanț muntos, reprezentată prin masivul cristalin Poiana 
Ruscă.  

Formațiunile geologice cele mai vechi, aparținând Proterozoicului și Paleozoicului, sunt larg răspândite și 
sunt reprezentate în principal prin șisturi cristaline și roci granitoide care sunt repartizate din punct de vedere 
tectonic pânzei getice. În cadrul masivului Poiana Ruscă pânza getică este alcătuită din șisturi mezometamorfice 
(anterioare Proterozoicului superior) în jumătatea sudică, respectiv din șisturi epimetamorfice (atribuite 
Proterozoicului superior – Paleozoicului inferior) în jumătatea nordică. 

Comuna Cerbăl este situată în jumătatea nordică a masivului Poiana Ruscă, în unitatea sa 
epimetamorfică. Subdiviziunile stratigrafice ale unității epimetamorfice aparțin unei succesiuni a cărei grosime 
cunoscută este cuprinsă între 11000 și 15000 m: 

Seria terigenă inferioară (de Bătrâna) (220–2900 m) cuprinde formațiuni terigene psamito-pelitice: 
- complexul șisturilor cuarțitice grafitoase cu intercalații de roci verzi tufogene, constituit în mare parte din 

șisturi sericito-grafitoase cuarțitice cărora li se asociază cuarțite grafitoase, șisturi sericito-cloritoase, cât și șisturi 
cloritoase cu albit și calcit, uneori biotitice, de natură tufogenă; 

- complexul șisturilor cuarțitice sericito-cloritoase, caracterizate printr-o remarcabilă uniformitate 
petrografică, fiind constituit din șisturi cuarțitice sericito-cloritoase care sporadic devin slab grafitoase; 

- complexul șisturilor grafitoase, uniform din punct de vedere petrografic, constituit din șisturi sericito-
grafitoase și sericito-clorito-grafitoase cu intercalații sporadice de dolomite. 
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Seria vulcanogenă bazică (3500 – 5000 m) este caracterizată printr-o alternanță de roci terigene cu roci 
verzi tufogene. În partea nordică a masivului, seria atinge grosimi maxime. Aici s-au deosebit 2 complexe: 

- complexul șisturilor verzi tufogene care corespunde perioadei de activitate maximă a magmatismului 
bazic, fiind constituit din șisturi cloritoase cu albit, calcit și adesea cu magnetit, șisturi actinolitice cu albit și uneori 
cu epidot, amfibolite, șisturi sericito-cloritoase, șisturi muscovito-biotitice și rar metatufuri acide (cuarțite albitice 
sericitoase). Frecvent, rocile verzi tufogene sunt asociate caracteristic cu calcare, adesea marmoreene. 

- complexul șisturilor sericito-cloritoase cu intercalații de roci verzi tufogene. În cadrul acestui complex, 
rocile terigene și carbonatice predomină net asupra celor tufogene bazice, lucru care indică scăderea treptată a 
magmatismului bazic inițial. Tot în acest timp are loc și instalarea barierei recifale a dolomitelor de Hunedoara – 
Luncani. În alcătuirea acestui complex intră șisturi sericito-cloritoase uneori cuarțitice, șisturi sericito-cloritoase 
slab grafitoase, cuarțite grafitoase, roci verzi tufogene cloritoase cu albit și calcit, uneori cu magnetit sau biotitice, 
dolomite și calcare. În nordul masivului, inclusiv pe teritoriul comunei Cerbăl, partea superioară a acestui complex 
este reprezentată printr-un orizont constituit din șisturi verzi și cuarțite grafitoase, sub care se dezvoltă calcarele 
de Tomești–Groși. 

Seria terigenă superioară (de Padeș) (5000 – 7500 m) cuprinde predominant formațiuni terigene pelito-
psamitice, în parte sincrone dezvoltării maxime a recifogenezei și magmatismului inițial acid din unitatea 
epimetamorfică a masivului. 

- complexul șisturilor sericito-cloritoase și al dolomitelor de Hunedoara – Luncani este alcătuit din șisturi 
sericito-cloritoase, sericito-grafitoase, filite sericitoase, cuarțite negre (metalidite), dolomite și calcare. 

- complexul șisturilor sericito-cloritoase (supradolomitic) cuprinde formațiunile terigene ce se suprapun 
normal peste masa principală a rocilor carbonatice aparținând barierei recifale și peste formațiunile terigene 
sincrone acestora. Este alcătuit din șisturi sericito-cloritoase, filite sericitoase, șisturi sericito-grafitoase și 
subordonat din calcare, dolomite cuarțite grafitoase, șisturi verzi tufogene. 

- complexul șisturilor sericito-cloritoase și al metatufurilor acide cuprinde partea superioară a stivei de 
șisturi cristaline din unitatea epimetamorfică și este constituit preponderent din roci de natură terigenă, șisturi 
sericito-cloritoase, șisturi sericito-grafitoase, filite sericitice și subordonat din metatufuri acide, șisturi verzi 
tufogene, cuarțite negre și calcare rubanate.  

Magmatismul bazic, care precede pe cel acid, începe prin erupții vulcanice care au generat tufuri și 
eventual curgeri submarine și se încheie prin intruziuni de gabbrouri și serpentinite. Metalogeneza legată de acest 
magmatism cuprinde zăcămintele de fier vulcanogen-sedimentogene din masiv: Teliuc, Ghelari, Rușchița, 
Arănieș, Dâmbul Pascului, Tomești, etc. Metalogeneza magmatismului acid, subordonat cantitativ celui bazic, 
cuprinde zăcăminte hidrotermale de Cu, Pb, Zn (Muncelu Mic, Vețel, valea Dobra). 

La Socet, formațiunile epimetamorfice cristaline sunt străbătute de roci intrusive ultrabazice reprezentate 
prin peridotite parțial serpentinizate (σJ) și transformate în talc. 

La Merișoru de Munte este evidențiată o mică zonă cu depozite panoniene constituite dintr-o succesiune 
de argile nisipoase vinete sau cenușii-verzui, cu intercalații neregulate de nisipuri, uneori grosiere, cu lentile de 
pietriș și cu fragmente de cărbuni. 

La Cerbăl este evidențiat magmatismul neozoic reprezentat prin roci bazaltice (βqp1) care constituie 
filoane și mici corpuri în cadrul formațiunilor epimetamorfice. 
 

2.2.7. Zone cu potențial de risc 
Riscul seismic 
Din punct de vedere seismic comuna Cerbăl se încadrează în zona de macroseismicitate I = 61 pe scara 

MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani, conform S.R.1100/1– 93. 
Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru 

clădiri, indicativ P 100 /1- 2013”, teritoriul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului ag = 0,10 g pentru 
cutremure cu intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani și probabilitatea de depășire de 20% în 50 ani.  

Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 sec. 
Riscul de inundabilitate  
Pe teritoriul comunei Cerbăl fenomenele de inundabilitate se manifestă exclusiv prin curgeri ale apelor 

temporare – torențiale. 
Riscul de instabilitate – prăbușiri de roci 
În cadrul teritoriului administrativ al comunei Cerbăl, fenomenele de instabilitate – prăbușiri de roci se 
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produc pe versanții văilor cu pantă de peste 30 grade. 
Zonele cu potențial și probabilitate la alunecări de teren se prezintă astfel: 

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prăbușiri de roci practic 0 și redusă – 
marcate pe suprafețele plane sau cu pantă de până în 10 grade ce corespund crestelor și plaiurilor, cu relief 
cvasiorizontal, dar și arii situate la baza versantului sau zona de bermă, unde panta nu depășește 5 grade; 

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prăbușiri de roci medie – situate pe 
versanți și pe zonele de racord între elementele cadrului natural, unde pantele nu depășesc 20 grade, împădurite, 
cu nivel hidrostatic situat la adâncimi mari și nemobilate; 

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prăbușiri de roci medie-mare – cu o 
răspândire redusă în cadrul comunei, situate pe zonele de versanți ale văilor. Aceste zone au pante cuprinse în 
general între 20 și 30 grade, sunt lipsite de vegetație arboricolă consistentă, mobilate sau nu;  

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prăbușiri de roci mare – reprezintă zonele 
cu alunecări sau prăbușiri de roci cu probabilitate de reactivare mare. Sunt în general zone despădurite cu panta 
de peste 30 grade. 

Risc de eroziune 
Prin eroziune se înțelege procesul de degradare fizică sau chimică a solurilor sau a rocilor, caracterizat 

prin desprinderea particulelor neconsolidate și transportul lor sub acțiunea apei din precipitații și a vântului.  
Eroziunea este un proces natural ai cărui principali factori sunt: ploile, în special cele în aversă, 

morfologia terenului, conținutul redus de materie organică din sol și gradul de acoperire cu vegetație. 
La scara întregului teritoriu studiat fenomenele de eroziune sunt dezvoltate pe suprafețe reduse și sunt 

reprezentate în special prin eroziune torențială. 
Astfel, pe teritoriul comunei Cerbăl fenomenele de eroziune se manifestă în perioadele cu precipitații 

abundente, când organismele torențiale transportă rocile dezagregate. Aceste zone sunt concentrate cu 
precădere pe versanții văilor unde vegetația lipsește sau are o dezvoltare deficitară. 

Risc geotehnic  
a) Terenul de fundare 
Pe teritoriul comunei Cerbăl sunt identificate următoarele categorii de pământuri ce pot constitui strat de 

fundare: 
- teren bun de fundare reprezentat prin roci stâncoase de vârstă proterozoic și paleozoic cu relief 
aproximativ plan sau cu pantă de până la 10°; 

- teren mediu de fundare, complex prăfos-nisipos cu pietriș și bolovăniș, rezultat din degradarea fizică a 
rocii de bază, plastic consistent, cu relief aproximativ plan și stabil; 

- teren dificil de fundare, depozitele deluviale și coluviale sau rocă de bază situate pe versanții cu pantă 
mare și potențial de risc la fenomenele de instabilitate mediu-mare. 
b) Apa subterană  
Nivelul apei este situat la adâncimi variabile, curgerea realizându-se pe direcții preferențiale de falii, cu 

apariția de izvoare. 
La încadrarea în categoria geotehnică pentru terenurile din comuna Cerbăl, s-au avut în vedere 

următoarele elemente: 
Factori avuți în vedere Categorii Punctaj 
Condițiile de teren Terenuri bune – dificile  2 – 6 
Apa subterană Lucrări fără epuismente 1 

Clasificarea construcției după categoria de 
importanță Redusă - deosebită  2 – 5 

Vecinătăți Funcție de amplasament  1 – 4 
Zona seismică ag = 0,10 g 1  

 TOTAL puncte 7 – 17 
Conform punctajului rezultat din cumularea factorilor prezentați în tabelul de mai sus, intervalul de valori 

se situează între 7 – 17 puncte, iar funcție de amplasament și categoria de importanță a construcției riscul 
geotehnic este redus - major. 

Riscuri antropice 
Pe teritoriul comunei Cerbăl, principalele riscuri antropice sunt reprezentate de liniile de medie tensiune. 
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2.2.8. Zone naturale protejate 
Teritoriul administrativ al comunei Cerbăl este suprapus, în partea de vest, de situl Natura 2000 

ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor. Tot în partea de vest, la limita cu județul Timiș, se învecinează cu situl Natura 
2000 ROSCI0355 Podișul Lipovei – Poiana Ruscă. 

De asemenea, la extremitatea sudică a comunei Cerbăl, la hotarul cu comuna Bunilă, teritoriul comunei 
se intersectează cu rezervația naturală Codrii seculari din Valea Dobrișoarei și Prisloapele, inclusă în mare parte 
în situl Natura 2000 ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor. 

2.2.8.1. Situl Natura 2000 Ținutul Pădurenilor 
Conform formularului standard publicat în Anexa 1 la OUG 57/2007, situl Natura 2000 Ținutul Pădurenilor 

a fost propus ca sit SCI în iunie 2006, fiind confirmat ca SCI în decembrie 2008. Formularul a suferit modificări în 
ianuarie 2011.  

În această ultimă versiune, în situl ROSCI0250 s-a considerat că există:  
� 2 habitate de interes comunitar: Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum – cod 9130 și Păduri de fag de 

tip Luzulo-Fagetum – cod 9110;  
� 3 specii de mamifere: Canis lupus – lup, Lynx lynx – râs, Ursus arctos – urs  
� 1 specie de amfibieni: Bombina variegata – buhai de baltă cu burta galbenă  
Limitele și suprapunerile cu alte arii naturale protejate: Limitele sitului sunt cele indicate în Ordinul 

Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011 și evidențiate în anexele cu hărțile aferente. Pe teritoriul 
ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor se găsește o mare parte a rezervației naturale Codrii seculari din valea 
Dobrișoarei și Prisloapei – cod 2.525 – rezervație naturală de tip forestier.  

Categoria de arie protejată în care se încadrează situl Natura 2000 Ținutul Pădurenilor: ROSCI0250 este 
Sit de Importanță Comunitară.  

Habitate în baza cărora a fost declarată aria naturala protejată  
Habitatele de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor sunt:  
� 9110-Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  
� 9130-Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum.  
Situl Ținutul Pădurenilor este poziționat în partea de vest a României, pe teritoriul a trei județe: 

Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin. Din suprafața de 7173,963 ha a sitului, 7158,32 ha se află în județul 
Hunedoara (99,77 %), 13,47 ha (0,19 %) în județul Timiș, iar restul în județul Caraș-Severin. La nivel de unități 
administrativ teritoriale situl este împărțit între comuna Rusca Montană din județul Caraș-Severin, comuna 
Pietroasa și Tomești din județul Timiș și comunele Bunilă, Bătrâna, Cerbăl, Lunca Cernii de Jos și Lăpugiu de Jos 
din județul Hunedoara.  

Situl este poziționat în partea centrală a Munților Poiana Ruscă, unitate componentă a Carpaților 
Occidentali, zonă localizată în cadrul suprafeței de nivelare Poieni de vârstă danian-pliocenă.  

Configurația reliefului este dominată de prezența unităților morfologice de tipul interfluviilor rotunjite sau a 
platourilor, alături de care versanții prelungi încadrează văi largi și adâncite pe câteva sute de metri diferență de 
nivel. Versanții sunt alungiți pe direcție Nord-Est – Sud-Vest în special în partea centrală și nordică a sitului și au 
lățimi cuprinse între 500 și 2000 m. Versanții fac legătura între platouri împreună cu vârfurile aferente și luncile 
sau chiar albiile râurilor principale Dobra și Bordul împreună cu afluenții lor. Altitudinile în cadrul ariei protejate 
variază între 1354 m si 610 m. Vârfurile dinspre limita sudică, sud-vestică, vestică precum și cele din partea 
centrală a sitului au înălțimi mai mari – vârful Rusca, 1354 m; vârful Lotrului, 1265 m; vârful Chiciora, 1200 m; 
vârful Vlădeasa 1166 m; vârful Selitroc, 1157 m; vârful Vaierele, 1118 m, spre deosebire de cele de la limita 
nordică, cu înălțimi mai reduse – vârful Zmizii, 994 m; vârful Grohotului, 905 m; vârful Chicera, 894 m.  

Coordonatele geografice ale sitului sunt 45º43′21” latitudine N și 22º27′42” longitudine E.  
Limita vestică a sitului are o suprapunere relativă peste limita județeană a județelor Hunedoara și Timiș, 

iar la sud se suprapune hotarului dintre județele Hunedoara și Caraș-Severin. În sud limita sitului intersectează 
drumul de pe Valea Bordului la intrarea în pădure, după fosta cabană forestieră.  

Limita sudică a sitului este localizată pe interfluviul Dealul Măgura Albă - Poiana Măgura-Albă - Vârful 
Chiciura - Vârful Pietrarilor - Mojila - Vârful Rusca. Spre vest limita urmează interfluviile și înșeuările dintre Cornu 
Rușchii - Poiana Lotrului - Vârful Cailor - Poiana Iazuri - Vârful Chicera - Vârful Selitroc - Dâmbu Zmizii - Ciungii 
Șerbanului - Vârful Chicera - Vârful Grohotului. În nord limita a fost trasată pe interfluviul dintre Vârful Grohotului 
și localitatea Piatra, fără a intra în intravilan.  
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Spre est limita sitului urmărește liziera pădurii până pe Dealul Bătrâna. De aici coboară în Valea Dobrei 
până la confluența cu pârâul Ivanului. De la această confluență, limita sitului urmărește interfluviul Dealul 
Gurguleului - Dealul Ivanului. După Muchia de sub Poieni limita traversează bazinul hidrografic al pârâului 
Cragului, de la nord la sud până pe Culmea lui Costan, apoi pe interfluviu la limita pădurii, pe lângă localitatea 
Poiana Răchițelii până la izvorul pârâului Calea lui Novac. De aici limita coboară în Valea Prisloape în apropierea 
cabanei forestiere din zonă, urmărește firul văii până la confluența cu pârâul Luzila de unde urcă pe interfluviu 
spre Muchia Lungă. De aici coboară iar în Valea Prisloape, traversează drumul forestier și urmărește liziera 
pădurii prin zona La Bâzdâgău și urcă spre Culmea Naneșului. De pe Dealul Naneșului limita coboară spre sud în 
Valea Bordului, apoi pe firul văii spre est până în dreptul Vârfului Cioaca Strigoanei unde urcă pe interfluviu spre 
nord, apoi traversează bazinetul hidrografic din sudul vârfului menționat anterior până pe Dealul Văierele de unde 
coboară pe Valea Bordului urmând paralel pe flancul stâng al văii firul apei până în apropierea cabanei forestiere 
din Gura Bordului.  

Accesul în zona sitului Ținutul Pădurenilor se realizează pe căi rutiere, prin partea nordică, central-estică 
și sudică. În partea nordică apropierea de sit se face pe drumul județean DJ 688 până în localitatea Bătrâna. Din 
această localitate accesul se face pe drumul forestier spre vârful Iagăr.  

O altă rută nordică este pe valea Dobrei, folosindu-se drumul comunal DC 135. În partea central-estică 
accesul se poate realiza din localitatea Poiana Răchițelii folosind drumul județean DJ 708D și din localitatea Vadul 
Dobrii pe drumul forestier de pe Valea Dobra. În partea sudică apropierea de sit se face pe drumul județean DJ 
687D prin localitatea Gura Bordului și se continuă pe drumul forestier de pe valea pârâului Bordu.  

Teritoriul sitului prezintă un grad redus de accesibilitate, întrucât pe cuprinsul său nu există drumuri 
clasificate de tip național, județean și comunal (cu excepția reprezentată de DC 135). Drumurile existente sunt 
cele care mijlocesc accesul în perimetrul forestier, fie drumuri de exploatare, fie drumuri agricole.  

Ecosisteme 
Suprafața sitului Natura 2000 Ținutul Pădurenilor, este ocupată, cu mici excepții, de ecosistemul forestier. 

Din punct de vedere al importanței sale, ecosistemul forestier îndeplinește funcții de bază ale mediului, cum este 
reglarea circuitului apei în natură, protecția solurilor contra eroziunilor de versant, asigurarea unui mediu de viață 
pentru speciile de animale și altele. Pentru îndeplinirea acestor funcții, ecosistemul trebuie să se afle într-o stare 
cât mai favorabilă de conservare.  

Din suprafața sitului, peste 50% este reprezentată de plantațiile extrazonale de molid, rezultate în urma 
practicilor din trecut. Restul suprafeței forestiere este reprezentată de păduri de foioase incluse în habitatele 9110 
și 9130, ce au însă o distribuție fragmentară.  

În situl Ținutul Pădurenilor habitatul 9110 este reprezentat prin subtipul PalHab.41.112.-Gafta et 
Mountford, 2008. Structura vegetației caracteristice acestui subtip este caracterizată prin prezența frecventă în 
stratul arborilor alături de specia dominantă, Fagus sylvatica, a bradului – Abies alba, care poate ajunge dominant 
în anumite condiții staționale. Stratul arbuștilor este relativ slab dezvoltat, fiind reprezentat prin Corylus avellana, 
Rosa pendulina, Sambucus racemosa și Sorbus aucuparia.  

Covorul ierbaceu al acestui tip de făgete pure și făgete amestecate cu brad este foarte variabil, de la o 
prezență redusă până la acoperiri de 30-40%, în funcție de gradul de dezvoltare a coronamentului și de condițiile 
staționale. Frecvent sunt prezente speciile: Festuca drymeja, Luzula luzuloides, Prenanthes purpurea, 
Calamagrostis arundinacea, Oxalis acetosella, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Lamium galeobdolon, 
Hieracium murorum agg., Pulmonaria officinalis, Veronica officinalis, Deschampsia flexuosa. Dintre acestea, 
speciile Festuca drymeja și Luzula luzuloides, în anumite condiții eco-cenotice, se pot dezvolta abundent 
ajungând dominante în structura covorului ierbos.  

Aceste păduri aparțin următoarelor tipuri de ecosisteme forestiere: 2436, 2136, 3356, 2456, 4136 și se 
caracterizează prin abundența ridicată a bradului – Abies alba în stratul arborilor, iar unele unități amenajistice au 
un statut de protecție relativă, fiind utilizate ca rezervații semincere de brad.  

Habitatul 9130 este reprezentat în sit prin subtipul PalHab 41.133. Vegetația care individualizează acest 
subtip de habitat este caracterizată de dominanța în stratul arborescent a speciei Fagus sylvatica, alături de care 
numai sporadic poate să apară și carpenul – Carpinus betulus, care poate deveni codominant în anumite condiții 
pedo-climatice și geomorfologice. Cu o frecvență redusă la alcătuirea stratului arborescent al acestui subtip de 
habitat în ROSCI 0250 participă și Abies alba, Cerasus avium, Acer pseudoplatanus și Fraxinus excelsior.  

Frecvent în vegetația care individualizează subtipul de habitat în ROSCI 0250 sunt prezente speciile 
Corylus avellana, Daphne mezereum și Sorbus aucuparia. Flora covorului ierbos al subtipului de habitat este bine 
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reprezentată cantitativ, dominante – dar nu în mod exclusiv – fiind speciile „de mull” cu exigențe ridicate privind 
humusul precum: Asperula odorata, Dentaria glandulosa, Dentaria bulbifera, Asarum europaeum, Helleborus 
purpurascens, Geranium robertianum, Mercurialis perennis, Euphorbia carniolica, Symphytum cordatum, Paris 
quadrifolia, Cardamine impatiens, Neottia nidus-avis, Viola reichenbachiana, Lilium martagon și Milium effusum.  

Dintre speciile menționate, Dentaria glanulosa, Symphytum cordatum, specii cu areal limitat la Carpați, 
conferă o notă fitogeografică aparte pădurilor investigate, diferențiindu-le față de făgetele care se dezvoltă în 
condiții staționale asemănătoare din Alpi și din celelalte masive muntoase europene. Acest habitat forestier 
integrează în Ținutul Pădurenilor păduri care aparțin următoarelor tipuri de ecosisteme forestiere: 4136 și 4125. 
Acestea se caracterizează prin frecvența relativ mare a bradului, alături de pădurile de fag.  

2.2.8.2. Situl Natura 2000 ROSCI0355 Podișul Lipovei – Poiana Ruscă 
Este un sit de importanță comunitară situat în regiunea biogeografică alpină continentală. 
Din punct de vedere administrativ, situl se întinde pe teritoriul a patru județe: Timiș (81%), Arad (8%), 

Hunedoara (7%) și Caraș-Severin (4%). 
Coordonatele geografice ale sitului sunt 45º49’10” latitudine nordică și 22º24’6” longitudine estică. 
Altitudinea medie a sitului este 531 metri, altitudinea maximă 1356 metri și altitudinea minimă 150 metri.  
Suprafața totală a sitului este de 35.738 hectare.  
Descrierea sitului 
Clase de habitate: 

N14 Pășuni – 11%  
N16 Păduri de foioase – 81% 
N19 Păduri de amestec – 6% 
N26 Habitate de păduri (păduri în tranziție) – 2% 

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: 
 1354 Ursus arctos 
 1352 Canis lupus 
 1361 Lynx lynx 
 1355 Lutra lutra 
Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: 
 1193 Bombina variegata 
Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: 
 4050 Isophya stysi 
 4038 Lycaena helle 
Situl se suprapune cu importanta zonă de conexiune ecologică dintre Munții Poiana Ruscă și Defileul 

Mureșului. Tipurile de pădure dominante sunt făgetele și gorunetele.  
Calitate și importanță: 
Sit extrem de important pentru carnivorele mari (lup, urs și râs), include singura zonă cu habitate 

favorabile pentru toate cele trei specii din Podișul Lipovei. Contribuie la eficiența și coerența rețelei Natura 2000, 
făcând parte din singurul coridor ecologic structural și funcțional care conectează Munții Apuseni cu Carpații 
Meridionali. Prin intermediul sitului Natura 2000, Defileul Mureșului Inferior este conectat la coridorul ecologic din 
Munții Apuseni, iar prin intermediul siturilor Ținutul Pădurenilor și Rusca Montană, la zonele cu densități ridicate 
de carnivore mari din Carpații Meridionali. 

Vulnerabilitate: 
Din punct de vedere al conectivității populațiilor de carnivore mari, fragmentarea habitatelor cauzată de 

dezvoltările antropice și a infrastructurii de transport reprezintă factorul negativ major, cu precădere în banda de 
habitat favorabil din Podișul Lipovei. În prezent drumul național 68A care intersectează acest sector mai 
păstrează sectoare permeabile, dar sectorul proiectat al autostrăzii Lugoj – Deva, în lipsa măsurilor de 
defragmentare, va bloca sigurul coridor ecologic structural pentru urs între Munții Apuseni și Carpații Meridionali. 
Situația este complicată și de prezența liniei de cale ferată și a drumului comunal Margina – Grind care vor 
participa la efectul cumulat de barieră ecologică. În plus, degradarea habitatului forestier în zona cea mai 
sensibilă a sitului (Podișul Lipovei) poate influența semnificativ funcționalitatea coridorului ecologic. 

Braconajul este un alt factor cu impact negativ major în cazul coridoarelor ecologice, iar atitudinea 
comunităților locale, în rândul cărora obișnuința conviețuirii cu carnivorele mari, și în special cu ursul, a dispărut, 
este un factor care are un rol important în menținerea funcționalității coridorului ecologic. 
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2.2.8.3. Rezervația naturală Codrii seculari din Valea Dobrișoarei și Prisloapele (cod 2.525) 
A fost declarată rezervație naturală în baza legii nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, rezervații și monumente ale naturii.  
Rezervația are o suprafață totală de 490,36 ha și conține arboret cu structuri pluriene, cvasivirgine, cu 

vârste de până la 200 de ani. Această arie protejată corespunde categoriei a IV-a IUCN – rezervație naturală de 
tip forestier. Conform Îndrumărilor pentru categoriile de administrare a ariilor protejate elaborate de I.U.C.N., 
funcție de scopul managementului, rezervația naturală „Codrii Seculari de pe Valea Dobrișoarei și Prisloapei” se 
încadrează în categoria a IV-a – zonă de management a habitatelor/speciilor – corespunzătoare desemnării 
naționale de „rezervație naturală”, fiind o rezervație naturală de tip forestier.  

 

2.3 RELAȚII ÎN TERITORIU 
2.3.1. Relații în cadrul sistemului de localități 
Situată în partea de central-vestică a județului Hunedoara, comuna Cerbăl se poziționează la limita cu 

județul Timiș, la 20 km vest de municipiul Hunedoara și 32 km sud-vest de municipiul Deva. 
În rețeaua de localități a județului, comuna Cerbăl face parte din centrul „Ținutului pădurenilor”, aflat atât 

în zona de influență a municipiului Hunedoara, cât și în aria mai largă a zonei de influență a sistemului urban 
Deva – Hunedoara – Simeria – Călan. 

Rețeaua de căi de comunicație de care dispune comuna Cerbăl se compune din două tipuri de drumuri: 
drumuri de interes județean, cu o lungime totală de 62,60 km din care 30,0km cu îmbrăcăminte pietriș sau pământ 
și drumuri de interes comunal, cu o lungime de 18km, din care 8km cu îmbrăcăminte din pietriș sau pământ. 

Accesul rutier în comuna Cerbăl și circulația rutieră majoră se realizează prin două artere principale: 
drumul județean DJ 687J Hunedoara-Feregi și drumul județean DJ 708D Vețel-Lunca Cernii de Sus.  

Drumul județean DJ 687J asigură accesul în teritoriul studiat dinspre Hunedoara și străbate jumătatea 
de răsărit a comunei de la est la nord, până în dreptul localității Feregi, unde se intersectează cu DJ 708D, și apoi 
mai departe spre DJ 688.  

Drumul județean DJ 708D asigură accesul în teritoriul studiat dinspre Vețel și traversează întreaga 
comună, pe direcția nord-est – sud-vest.  

Rețeaua principalelor căi de comunicație este completată de o serie de drumuri comunale care fac 
legătura fie între teritoriul studiat și comunele învecinate, fie între localitățile comunei sau între acestea și 
principalele artere de circulație rutieră: DC 135, DC 115B, DC 117B, DC 115A, DC 121 și DC 118. 

Circulația feroviară nu este reprezentată în comună, cea mai apropiată stație de cale ferată aflându-se 
la 20 km distanță, în municipiul Hunedoara. 

Distanțele rutiere față de principalele centre urbane din județ sunt: 
Municipiu / Oraș Distanțe rutiere 
Muncipiul Hunedoara 23 km – DJ 687J – 37 minute 
Municipiul Deva 38 km – DJ 708D și DN 7/E 68 – 56 minute 
Orașul Simeria 48 km – DJ 708D – 1 oră și 11 minute 
Orașul Călan 65 km – DJ708D – 1 oră și 16 minute 
Orașul Hațeg 58 km – DJ 687J și DN 66/E 79 – 1 oră și 22 minute 
Orașul Geoagiu 78 km – DJ 708D și A1 – 1 oră și 29 minute 

 

2.4 NIVEL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
2.4.1. Funcția economică 
Funcția economică a spațiului rural este considerată funcția de bază, primară, care are ca obiectiv 

principal obținerea produselor agricole și a altor bunuri materiale realizate de ramurile productive din amonte și 
din aval, respectiv din agricultură, precum și din silvicultură, industria forestieră, etc. Obținerea acestor produse ar 
trebui să asigure oamenilor din spațiul rural condiții de viață satisfăcătoare. 
 

2.4.2. Economia și ocupațiile locuitorilor  
Ocupațiile populației din teritoriul studiat au fost determinate de specificul teritoriului și relieful zonei, de 

flora spontană existentă, de întinderea pădurilor din împrejurimile localităților pădurenești și de specificul climei, 
dar și de statutul populației care a locuit de-a lungul timpului pe acest teritoriu (până în secolul al XIX-lea, 
populația satelor era formată din iobagi). 
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Dat fiind caracterul rural al zonei, ocupațiile tradiționale ale locuitorilor din acest teritoriu au fost creșterea 
vitelor și agricultura, oieritul, prelucrarea laptelui și a pieilor, meșteșugurile casnice – realizarea de stofe, țesături, 
obiecte casnice –, „pădurăritul” și prelucrarea lemnului. 

Practicarea agriculturii a îmbrăcat (și păstrează încă) o formă specifică acestei zone, în care relieful a fost 
nivelat în trepte, peisajul antropic specific fiind unic, pe culme fiind amplasat satul, înconjurat pe pante de grădini 
pentru legume și ogrăzi cu pomi fructiferi; puțin mai jos se desfășoară „brâul holdelor” de cereale dispuse în 
terase, apoi un alt brâu, al fânețelor, apoi al pășunilor și în sfârșit jos, la piciorul dealurilor, pădurea. 

Existenta dijmei din albine indica de asemenea apicultura ca o ocupație importantă. 
Ca meșteșug, nu exista olăritul. 
În decursul sec. XVIII-XIX, cărbunăritul și mineritul devin ocupații pentru bărbații din sate, care coboară 

spre minele de fier din zona Hunedoarei. 
Pe teritoriul satului Cerbăl a existat și o mină de talc, precum și cariere și galerii vechi ale unor zăcăminte 

mici, epuizate. Printre ocupațiile tradiționale ale locuitorilor comunei Cerbăl se mai numără fierăritul / potcovitul, 
confecționarea costumelor populare, prelucrarea fructelor.  

În ceea ce privește activitățile economice practicate astăzi în teritoriul studiat, se constată în continuare o 
predominare a sectorului agricol. 

În cadrul comunei se practică agricultura de subzistență.  
Cerealele cultivate în zonă sunt grâul de primăvară, mai rar cel de toamnă, secara, ovăzul și orzul și mai 

puțin porumbul. Dintre legume un loc principal îl ocupă în cultura locală cartoful, fasolea și varza, iar dintre 
zarzavaturi, usturoiul, ceapa, morcovul și salata.  

Pentru refacerea proprietăților nutritive ale pământului, oamenii folosesc și în prezent procedee 
tradiționale – lăsarea a jumătate din holdele deținute nelucrate unu-doi ani la rând, pământul devenind astfel izlaz 
și folosit la pășunat, iar pe izlaz se amenajează la începutul fiecărui an stânele de oi cu scopul de a îngrășa 
pământul prin gunoiere.  

Suprafața cultivată cu principalele culturi în comuna Cerbăl s-a modificat drastic în ultimii 25 de ani. 
Astfel, dacă în 1990 suprafața cultivată cu grâu și secară era de 240 de hectare, în perioada 1999-2003 suprafața 
a scăzut la 20 ha, la fel și suprafața cultivată cu porumb boabe: dacă în 1990 aceasta era de 365 ha, în perioada 
1999-2003 suprafața a scăzut la 10 ha sau chiar la 5 ha în 2001; suprafața cultivată cu legume a rămas constantă 
de-a lungul anilor, ocupând 10 ha, în schimb cultura de cartof s-a îmbunătățit vizibil – dacă în 1990 se cultivau 50 
de hectare, în 2003 suprafața cultivată cu cartofi s-a triplat. 

Și în ceea ce privește producția agricolă vegetală a principalelor culturi se observă modificări 
semnificative. Astfel, producția de grâu și secară scade semnificativ, de la 168 de tone în 1990 la 24 de tone în 
2003, producția de porumb boabe scade de la 910 tone în 1990 la 6 tone în 2000, pentru ca în 2003 să 
înregistreze o ușoară creștere, la 30 de tone. Producția de cartofi crește de la 200 de tone în 1990 la 2950 de 
tone în 2003, iar producția de legume înregistrează și ea o creștere de la 19 tone în 1990 la 86 de tone în 2003. 

Pomicultura nu este foarte dezvoltată în comuna Cerbăl, livezile neocupând o suprafață însemnată.  
Producția de fructe variază și ea semnificativ, de la 8 tone în 1990 la 1126 tone în 2000 și 466 tone în 

2003, în funcție de sezon. 
Creșterea animalelor este susținută de pășunile secundare și pajiștile naturale.  
Activitatea de creștere a animalelor se desfășoară numai în gospodăriile populației.  
Principalele categorii de animale care se regăsesc în gospodăriile locuitorilor comunei sunt bovinele, 

porcinele, ovinele și păsările. 
În ceea ce privește activitățile de tip agro-industrial, acestea sunt aproape inexistente în comună. 

Produsele agricole rezultate din gospodăriile locuitorilor nu sunt nici măcar colectate de către procesatorii din 
localitățile învecinate. Laptele (unul dintre produsele de bază din gospodării) este prelucrat în gospodării pentru 
consum propriu, de multe ori locuitorii fiind puși în situația de a-l folosi ca hrană pentru animalele din gospodărie 

Silvicultura. Pădurile ocupă o suprafață însemnată în comuna Cerbăl, asigurând producția de plante 
medicinale, fructe de pădure și ciuperci.  

Cât privește activitățile comerciale și de servicii, acestea sunt aproape inexistente în comună. 
Turismul 
În ciuda peisajului natural deosebit și a bunurilor culturale de o valoare excepțională (localitățile comunei 

mai păstrează vestigii ale organizării social-economice a obștei – valori dintre cele mai originale și mai arhaice, 
care se reflectă în păstrarea, mai ales de către femei, a meșteșugurilor de artă populară, a costumelor, 
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obiceiurilor populare și arhitecturale tradiționale –, dar și obiective turistice importante cum ar fi biserica de lemn 
din satul Poienița Tomii), la ora actuală potențialul turistic al comunei nu este valorificat, ceea ce se reflectă și în 
faptul că oferta de servicii turistice nu cuprinde nici măcar o unitate de primire și cazare a turiștilor. 

Resursele naturale  
Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri 

arabile, pășuni, fânețe, păduri, produse animaliere și vegetale, resursele subsolului).  
Fondul funciar agricol al comunei constituie o resursă naturală importantă pentru preocupările productive 

ale populației locale.  
Teritoriul comunei Cerbăl dispune de o ofertă naturală deosebit de favorabilă pentru dezvoltarea 

agriculturii ca funcțiune economică de bază, cu un profil complex, dominat de producția de cereale, plante tehnice 
si creșterea animalelor. 

Există numeroase pășuni ecologice care oferă populației posibilitatea să crească vaci și oi, existând 
posibilitatea înființării unor ferme de bovine sau ovine în sistem ecologic. 

Resursele subsolului sunt reprezentate prin minereuri de fier și roci utile.  
Se observă ponderea pădurilor și a pășunilor ca resurse exploatabile, putându-se consemna masa 

lemnoasă. De asemenea, zonele împădurite de pe raza localității Cerbăl asigură producție de plante medicinale, 
fructe de pădure și ciuperci. Pe râurile din zonă se pot realiza amenajări piscicole. 
  

2.4.3. Analiza sectorială a principalelor domenii economice 
Principalele disfuncționalități în starea economiei comunei Cerbăl sunt: 

� Lipsa infrastructurii tehnico – edilitare corespunzătoare, necesare pentru a putea oferi servicii de calitate, 
cu preponderență a căilor de circulație care sunt modernizate într-o mică măsură fapt ce adus la izolarea satelor 
din comună față de centrele urbane;  

� Resursele umane nepregătite pentru vremurile actuale, cu grad de ocupare scăzut și cu risc crescut al 
excluziunii sociale; 

� Utilarea tehnică precară în sectoarele din agricultură; 
� Lipsa unităților care își procesează producția obținută – lipsa unui sistem de colectare, prelucrare și 

valorificare superioară a produselor specifice (rezultate din activitățile agricole); 
� Lipsa investitorilor in sectorul agricol și industrial;  
� Varietăți reduse ale activităților economice în zona rurală; 
� Lipsa specialiștilor și a consultanților pentru atragerea de fonduri;  
� Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru susținerea / promovarea unor investiții; 
� Infrastructura deficitară de asistență pentru afaceri; 
� Slaba valorificare a potențialului turistic; 
� Lipsa de preocupare a populației în a înființa structuri de primire (agropensiuni) și a atrage turiști; 
� Lipsa investițiilor în domeniul turismului; 
� Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban și străinătate, mai ales cei cu pregătire profesională înaltă; 
� Adaptarea mai lentă a populației rurale mature și vârstnice la schimbările și provocările lumii actuale în 

general și la fenomenul mobilității și reconversiei profesionale în special. 
 

2.5. POPULAȚIA 
2.5.1. Date generale 
Demografia studiază populațiile umane, urmărind, în principal, problematica referitoare la mărimea 

acestora, la structurile lor după anumite caracteristici și la unele fenomene specifice, toate aceste aspecte fiind 
abordate atât sub unghi static – starea lor la un moment dat – cât și sub un unghi dinamic – schimbarea, evoluția. 

Principalii factori de structurare ai demografiei sunt variabilele demografice: grupele de vârstă, echilibrul 
populației pe sexe, starea civilă, statutul profesional / ocupația, tipul de rezidență, etnia, naționalitatea, religia, 
nivelul de școlarizare, etc. Fenomenele demografice apar ca o formă de manifestare a unei mase de evenimente 
demografice, într-o perioadă scurtă de timp, de regulă un an. 

Cele mai importante cupluri de evenimente – fenomene demografice sunt: decesele-mortalitatea, corelat 
cu nașterile-natalitatea (fertilitatea), căsătoriile (nupțialitatea), corelat cu divorțurile (divorțialitatea), imigrațiile 
corelat cu migrația, la fel de importante fiind mobilitatea socială sau teritorială, mai ales prin implicațiile privind 
îmbătrânirea satelor. 
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2.5.2. Populația stabilă a comunei pe grupe de vârstă și sexe într-o evoluție dinamică 

Grupe de 
vârstă Sexe 

Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

0- 4 ani Total 16 19 19 16 15 12 14 15 13 10 

- Masculin 9 13 13 12 11 8 7 7 5 3 
- Feminin 7 6 6 4 4 4 7 8 8 7 

5- 9 ani Total 21 15 16 16 14 17 18 16 14 14 
- Masculin 10 7 7 7 7 9 11 11 10 10 
- Feminin 11 8 9 9 7 8 7 5 4 4 

10-14 ani Total 11 15 15 13 17 17 15 16 16 13 
- Masculin 8 8 8 7 9 9 7 7 7 7 
- Feminin 3 7 7 6 8 8 8 9 9 6 

15-19 ani Total 16 13 10 13 8 6 11 13 13 15 
- Masculin 11 9 7 10 5 5 7 9 8 8 
- Feminin 5 4 3 3 3 1 4 4 5 7 

20-24 ani Total 24 24 26 19 21 13 9 8 12 10 
- Masculin 15 15 17 13 15 9 8 6 9 6 
- Feminin 9 9 9 6 6 4 1 2 3 4 

25-29 ani Total 32 25 21 25 21 25 25 24 18 20 
- Masculin 18 12 7 9 10 15 15 15 13 15 
- Feminin 14 13 14 16 11 10 10 9 5 5 

30-34 ani Total 28 29 31 25 24 25 20 19 20 16 
- Masculin 17 19 20 17 13 12 9 7 8 8 
- Feminin 11 10 11 8 11 13 11 12 12 8 

35-39 ani Total 33 33 32 28 28 24 26 27 25 22 
- Masculin 23 23 24 19 20 15 16 17 16 13 
- Feminin 10 10 8 9 8 9 10 10 9 9 

40-44 ani Total 25 27 30 30 28 29 32 30 30 27 
- Masculin 13 13 14 17 18 20 21 21 20 19 
- Feminin 12 14 16 13 10 9 11 9 10 8 

45-49 ani Total 44 38 33 29 28 28 27 27 26 27 
- Masculin 21 19 18 16 13 13 12 12 15 19 
- Feminin 23 19 15 13 15 15 15 15 11 8 

50-54 ani Total 52 51 47 49 46 41 36 33 30 32 
- Masculin 27 27 27 24 22 21 20 18 16 14 
- Feminin 25 24 20 25 24 20 16 15 14 18 

55-59 ani Total 44 47 56 53 49 51 46 41 45 43 
- Masculin 20 21 26 25 25 25 24 24 23 21 
- Feminin 24 26 30 28 24 26 22 17 22 22 

60-64 ani Total 56 60 56 47 46 46 46 53 51 45 
- Masculin 30 34 28 20 20 20 19 23 24 23 
- Feminin 26 26 28 27 26 26 27 30 27 22 

65-69 ani Total 52 51 50 54 55 53 55 50 46 45 
- Masculin 23 21 21 25 25 25 28 23 20 20 
- Feminin 29 30 29 29 30 28 27 27 26 25 

70-74 ani Total 44 41 43 44 44 44 40 37 44 50 
- Masculin 16 18 20 22 20 20 16 13 18 21 
- Feminin 28 23 23 22 24 24 24 24 26 29 

75-79 ani Total 32 26 27 30 31 29 28 32 35 37 
- Masculin 14 9 10 10 11 12 13 14 15 14 
- Feminin 18 17 17 20 20 17 15 18 20 23 

80-84 ani Total 28 30 26 21 23 20 17 16 15 17 
- Masculin 9 12 11 10 11 9 6 7 6 7 
- Feminin 19 18 15 11 12 11 11 9 9 10 

85 ani < Total 12 17 13 13 10 13 18 18 18 18 
- Masculin 7 9 8 5 4 6 8 8 10 10 
- Feminin 5 8 5 8 6 7 10 10 8 8 

Total Total 570 561 551 525 508 493 483 475 471 461 
- Masculin 291 289 286 268 259 253 247 242 243 238 
- Feminin 279 272 265 257 249 240 236 233 228 223 

*Sursa - INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 
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Dacă la recensământul din 1992 în comuna Cerbăl se înregistrau 906 locuitori, datele statistice arată că 
în 2000 comuna avea 723 de locuitori, iar în 2016, 462 locuitori. Se observă un declin demografic semnificativ, 
populația comunei înregistrată în 2016 reprezentând jumătate din populația înregistrată în 1992. Declinul 
demografic poate avea la baza fenomenul de îmbătrânire a populației, prin scăderea numărului populației tinere și 
automat creșterea populației vârstnice, fenomen ce a afectat atât comuna, județul, regiunea, dar și țara în ultimii 
20 de ani. Principalii factori care influențează direct acest fenomen sunt fertilitatea, mortalitatea si migrația.  
 

2.5.3. Mișcarea naturală și migratorie a populației 
Prin mișcare migratorie înțelegem deplasarea populației în teritoriu, care presupune depășirea unei 

granițe administrativ–teritoriale. Populația unei comune (mai ales a uneia suburbane) își modifică numărul și ca 
urmare a intrărilor și ieșirilor determinate de imigrări și emigrări în ambele sensuri (din și înspre marele oraș). 

Migrația este fenomenul de deplasare a unor mulțimi de persoane dintr-o arie teritorială în alta, urmată de 
schimbarea de domiciliu și/sau încadrarea într-o formă de activitate în zona de sosire. 

În cea mai mare parte a cazurilor, o mobilitate teritorială este însoțită de sau generează o mobilitate 
socială, schimbarea statutului social al persoanelor migrante. 

Efectele migrației asupra populației de origine, atunci când antrenează un număr mare de persoane, în 
general de vârstă tânără, poate provoca în populația de origine un deficit de forță de muncă, o slăbire a 
activităților, o scădere a natalității și o îmbătrânire demografică. Dacă zona respectivă era inițial suprapopulată, 
migrația poate să amelioreze situația celor rămași, mai cu seamă dacă migranții trimit celor rămași acasă bunuri 
materiale și bani. Situația populației din aria de primire poate fi și ea influențată în ambele sensuri. În perioadele 
de creștere economică, imigranții contribuie la completarea necesarului forței de muncă, în schimb, în perioadele 
de recesiune, participă la îngroșarea rândurilor șomerilor, fiind cei mai expuși la concediere și necesitând un 
consum suplimentar de resurse. 

Factorii sociali care influențează migrația sunt ridicarea standardului de viață al oamenilor, fapt ce 
influențează mobilitatea socială, modernizarea habitatului rural din micile orașe, dezvoltarea mijloacelor de 
transport individual și colectiv, accesul la informație. Factorii sociali negativi care influențează decizia de migrare 
a populației sunt nivelul de trai scăzut, sărăcia, lipsa unui loc de muncă, problemele etnice, existența crizelor 
rezultate din dezastre naturale, accidente tehnologice sau terorism, sau chiar a crizelor financiare, a celor politice 
și a conflictelor sociale etc., iar factorii care atrag populația sunt nivelul de trai mai ridicat, nivelul salariilor mai 
ridicat, posibilitatea de a găsi un loc de muncă mai bun, experiența rețelelor sociale, libertate individuală etc. 
Migrația poate fi influențată și de factori non-economici (limbă, cultură, factori geografici, tradiție, etc.). 

Recensămintele din 2002 și 2011 arată că cea mai mare parte a localităților României au pierdut 
populație, urmare a unui spor natural și migratoriu negativ. Populația a crescut doar în marile orașe și zonele lor 
adiacente. Repartizarea pe grupe de vârstă a persoanelor migrante arată că persoanele cu vârstele între 26-40 
ani sunt cele mai active din acest punct de vedere, în timp ce ponderea populației vârstnice (de 61 ani și peste) 
este mult mai mică. 

În comuna Cerbăl plecările cu reședința au fost mai frecvente in perioada 1990-2000, când se înregistra 
un spor migratoriu negativ de –17 , –19.  După anul 2000 sporul migratoriu a rămas în continuare negativ, dar 
relativ stabil, pentru ca în anul 2015 să se înregistreze chiar un spor migratoriu pozitiv. 

 

1995 2000 2005 2010 2015

Stabiliri de resedinta 1 8 4 1 7

Plecari cu resedinta 18 27 9 10 4

Spor migratoriu -17 -19 -5 -9 3
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2.5.4. Sporul natural în comuna Cerbăl 
Mișcarea naturală a populației este un fenomen biologico-social, aflat sub influența unor evenimente 

demografice pure (nașterea și decesul), exprimând procesul de reînnoire a populației. 
Prin dinamica populației se înțelege totalitatea modificărilor ce determină numărul populației, structura și 

răspândirea populației unui teritoriu, într-un anumit interval de timp, ca urmare a nașterilor, a deceselor, a 
imigrărilor și emigrărilor și trebuie privită sub două aspecte: 

→ ca mișcare naturală (mobilitate demografică); 
→ ca mobilitate teritorială (migrații). 
Indicatorul care sintetizează mișcarea naturală a populației este sporul natural (An = N-M unde N este 

numărul născuților vii, iar M numărul deceselor). În majoritatea țărilor lumii, natalitatea continuă sistematic 
tendința de scădere, apropiindu-se de nivelul mortalității și coborând uneori sub acesta.  

Factorii principali care influențează natalitatea sunt: 
- gradul dezvoltării economice – care determină condițiile de viață ale populației; 
- locul femeii în societate, nivelul ei de instruire, de implicare în activitați socio-economice; 
- cadrul legislativ – care poate cuprinde măsuri menite să încurajeze sau să descurajeze natalitatea; 
- structura pe grupe de vârstă și sexe. 
În comuna Cerbăl s-au înregistrat fluctuații semnificative ale numărului de nașteri înregistrate în perioada 

2004-2014; în anii 2005 si 2013 se înregistrează cel mai mic număr al născuților vii din localitate (1), iar în 2006 și 
2012 se înregistrează cel mai mare număr de născuți vii din localitate (6). Însă, comparând numărul de născuți vii 
între anii 1990-2014, se observă o scădere semnificativa a numărului acestora, de la 9 nașteri în 1990 la 2 nașteri 
in 2014.  

 
În ceea ce privește mortalitatea în comuna Cerbăl, numărul deceselor pare să aibă un tendință 

descrescătoare, corelat cu scăderea populației comunei, înregistrându-se un vârf al deceselor în perioada 2007-
2008 (20-21 de decese pe an), urmat de o scădere semnificativă în următorii doi ani, de o perioadă în care 
numărul deceselor rămâne constant – 9 – între anii 2011-2013, urmat de o scădere la 4 decese în 2014. În 
perioada 1990 – 2014, se observă o scădere semnificativă a numărului deceselor, de la 17 în 1990, cu vârful în 
2000, când s-au înregistrat 20 de decese, la 4 decese in 2014, dar și o scădere la jumătate a populației stabile a 
comunei, de la 907 în 1990 la 470 în 2014. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nascuti vii 2 1 6 3 2 3 4 3 6 1 2
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La nivelul comunei Cerbăl, o analiză integrată a indicatorilor ce definesc sporul natural în ultimii zece ani 
2006 – 2015 arată astfel: 

 
  Din analiza comparativă asupra situației natalității cu cea a mortalității, se constată că sporul 
natural în teritoriul studiat este negativ. 
  

2.5.5. Starea civilă 
Căsătorii-nupțialitate 
Nupțialitatea face parte integrantă din fenomenele mișcării naturale a populației legată în special de 

demografia și sociologia familială.  
În general între nupțialitate și fertilitate există o corelatie directă, existând și excepții, în sensul că indicii 

nupțialității nu scad sau nu cresc în paralel cu cei ai fertilității. 
Nupțialitatea măsoară intensitatea, frecvența căsătoriilor într-o populație dintr-un areal bine definit. 
Se înregistrează în vremea din urmă unele fenomene și tendințe care influențează evoluția demografică: 

- Scăderea nupțialității și creșterea divorțialității, uniunile consensuale înlocuind tot mai mult căsătoriile; 
- Rolul femeii este tot mai ridicat (inclusiv la nivel de educație), având consecințe favorabile asupra stării de 

sănătate a copiilor, dar ducând și la scăderea numărului de copii nedoriți; 
- Eficacitatea mijloacelor contraceptive facilitează uniunile consensuale și scăderea numărului de copii; 
- Declin puternic al fertilității cu scăderea numărului de copii / familie; 
- Sporul natural scăzut duce la îmbătrânirea populației și schimbarea raportului de dependență. 
Divorțialitatea este un fenomen demografic ce se studiază concomitent cu nupțialitatea, definit ca 

măsurând intensitatea divorțurilor la cei căsătoriți .  
Sub aspect demografic și moral divorțul apare ca urmare a unor conflicte stresante și consumptive, 

neurastenizante, ce merg până la agresiuni, crime, etc. existând însă și divorțuri inevitabile, provocate, în general, 
de despărțiri îndelungate, tulburări de comportament datorate psihopatiei alcoolice, conflicte și infidelitate 
ocazională, gelozie patologică ș.a. 

Factorii sociali care influențează divorțialitatea sunt legislatia referitoare la divorț, urbanizarea, modificări 
în funcțiile familie, scăderea influenței religiei și a altor elemente de traditie, schimbarea atitudinii oamenilor față 
de căsătorie și creșterea duratei căsătoriei ca urmare a sporirii speranței de viață. 

În comuna Cerbăl evoluția căsătoriilor a oscilat de-a lungul anilor; astfel, dacă numărul maxim de 
căsătorii a fost înregistrat în 2005 și 2007, în perioada 2009-2011 nu s-a înregistrat nici o căsătorie, la fel ca și în 
2014. Tendința generală este de scădere a numărului căsătoriilor, în unii ani până la absența totală. Rata maximă 
a nupțialității se înregistrează în anii 2005 și 2007, cu valoarea de 0,57 și respectiv 0,76.  
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În ceea ce privește divorțialitatea în Comuna Cerbăl, divorțul este un eveniment rar întâlnit, având în 

vedere că în decurs de 24 de ani s-au înregistrat 8 divorțuri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6. Evoluția forței de muncă 
Forța de muncă este caracterizată ca fiind un concept statistic complex, ce exprimă totalitatea 

persoanelor apte de muncă, respectiv a acelor persoane care au aptitudini fizice și intelectuale care să le permită 
exercitarea unei activități utile. 

În determinarea resurselor de muncă se pornește de la definirea unor concepte de bază: populația în 
vârstă de muncă (PVM), persoane aflate în afara vârstei de muncă (PAVM), persoane în vârstă de muncă care 
pot desfășura o activitate (PVMAM), persoane inapte de muncă (PIM), populația activă (PA), populația inactivă 
(PI), populația ocupată (PO), rezerva de forță de muncă (Rez.M), salariați (S) și alte categorii (AC). 

Numărul salariaților din comuna Cerbăl înregistrează fluctuații semnificative în intervalul 2004-2014. 
Astfel, în perioada 2005-2007 se înregistrează numărul maxim al salariaților (50-51), pentru ca apoi în 2008 să 
înregistreze o scădere drastică, de aproximativ jumătate față de anul precedent, urmat de o ușoară creștere în 
2009 și 2010, pentru ca începând cu 2011 numărul salariaților să scadă constant. În 1995, comparativ cu 
perioadele următoare, numărul salariaților înregistrați era cel mai mare, urmat de o înjumătățire a salariaților în 
2000, pentru ca apoi în 2005 numărul salariaților să-și revină, ca începând cu 2006 sa se înregistreze o scădere 
constantă a numărului salariaților. Tendința generală este de scădere a numărului mediu de salariați, la fel și 
numărul șomerilor înregistrați. 
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2.5.7. Șomajul 
Cifrele statistice pentru perioada 2010 – 2015 reliefează în general o scădere în ceea ce privește numărul 

șomerilor aflați în plată: 

 
Rezolvarea problemei șomajului este, în fapt, o continuare a analizei problemelor demografico-

economice la nivelul teritoriului comunei, pe de o parte, și a celor economico-financiare și investiționale, pe de 
altă parte.  
 

2.6 MORFOLOGIA LOCALITĂȚILOR, LOCUIREA ȘI DOTĂRILE DE INTERES PUBLIC 
2.6.1. Morfologia localităților; densități; evoluția parcelarului 
Relieful versantului vestic al munților Poiana Ruscă, cu zona de dealuri aflată între valea Cernei și valea 

Mureșului, cu versanți alungiți pe direcția NE-SV, „Ținutul Pădurenilor”, cuprinde un număr de 40 de sate și 
cătune, dintre care 8 se regăsesc pe teritoriul comunei Cerbăl.  

Localitățile comunei sunt așezate pe culmile dealurilor – sate de culme – în zona de platou, la altitudini 
cuprinse intre 800-1000 m, înconjurate de terenurile agricole, fânețe, pajiști și păduri. 

Toate aceste date au configurat morfologia specială a micilor așezări pădurenești, care corespunde 
tipului de sat adunat și sat răsfirat. 

Modul tradițional de organizare a satelor românești derivă din creșterea de la un nucleu central (pe care îl 
constituie casa/gospodăria) către limita hotarului de sat, definirea hotarului rezultând din gruparea nucleelor. 

Acest mod de evoluție a așezărilor a condus la un model de sat adunat, de-a lungul drumului, pentru 
localitățile de mici dimensiuni (Poienița Tomii, Merișoru de Munte, Socet, Feregi). 

Satele adunate de mai mari dimensiuni sunt sate îngrămădite, în care nucleele de locuire se grupează 
în jurul ulițelor cu trasee sinuoase care se ramifică din drumul principal (Cerbăl); de aceeași tipologie pare a fi și 
satul minuscul Ulm, sat îngrămădit dezvoltat pe 2 ulițe scurte, perpendiculare pe „ulița mare”. 

Modelul de sat răsfirat se desfășoară pe întinderi mai mari, grupuri de case înșiruindu-se atât în lungul 
unui drum principal, cât și pe ulițe secundare (Poiana Răchițelii este exemplul cel mai reprezentativ; Arănieș, deși 
este un sat de mici dimensiuni, datorită declivităților pe care este constituit, are caracter de sat răsfirat). 

Primele informații despre aceste sate se regăsesc în Hărțile militare austriece josefine, Campania I, în 
care vatra satelor este deja conturată, evoluția lor putând fi urmărita și în următoarele campanii. 

În planurile de arhivă existente la primăria Cerbăl sunt ilustrate atât parcelele cu construcții cât și cele 
agricole sau cu livezi, fânețe și pășuni. Aceste planuri datând din secolul al XIX-lea ilustrează grafic modalitatea 
originală, unică, de împărțire și cultivare a terenurilor, pornind de la altitudinea cea mai mare către văile înguste și 
umbrite de păduri. 

Într-o primă etapă de dezvoltare structura țesutului urban este simplă, dezvoltată numai cu un rând de 
case în lungul axei principale, ea dezvoltându-se ulterior cu case pe ambele părți ale „uliței”; cu toate acestea 
clădirile nu se constituie în fronturi unitare, înscrierea în teren și în natură fiind caracteristica satelor studiate. 

Hotarele dintre sate si semnele de hotărnicie  
Între sate există numai hotare naturale. Acestea merg pe matca râurilor, pe coama dealurilor sau pe 

liziera pădurilor. În cadrul hotarului fiecărui sat, între proprietățile sătenilor există semne de hotar.  
În mijlocul țarinei fiecărui sat se afla cate o cruce, de lemn sau de piatră, numita „crucea țarinei”, unde în 

ziua “Nedeii”, după slujba de la biserică, avea loc slujba de sfințire a apei cu care feciorii (la Poiana Răchițelii) 
stropeau holdele de cereale în scopul îndepărtării oricărui rău care s-ar fi putut abate asupra cerealelor.  
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2.6.2. Locuirea 
2.6.2.1. Analiza globală a locuirii în comuna Cerbăl 
Locuirea este un concept care, având ca unitate de bază locuința, cuprinde o arie mult mai largă de 

necesități și activități umane legate direct sau indirect de locuință, cum ar fi: infrastructura (drumuri, rețele), 
echipamente urbane (învățământ, sănătate, cultură, sport, petrecerea timpului liber, comerț, spații verzi, 
transport în comun), serviciile (mai ales sub aspect calitativ), calitatea locuinței (grad de dotare, diversificare), 
precum și consecințele asupra mediului, în dubla determinare cu factorul social – comunitar. 

Locuirea este caracterizată de două niveluri de receptare: 
- nivelul de stare, în care locuința, ca o componentă de bază a sectorului locuirii, este percepută pe de o 

parte ca bun economic mobilizator de resurse și sectoare productive și pe de altă parte ca bun urban, adică 
element fizic esențial în conformarea și configurarea localității; 

- nivelul socio – comunitar de receptare, având drept componentă locuirea ca drept al fiecărui cetățean 
la o locuință demnă și adecvată, precum și ca expresie a modului de viață reflectând nivelul de trai și stilul de 
viață al oamenilor acelor locuri. Suportul urban material al locuirii este țesutul urban.  

Locuirea, cu toate componentele ei, este un fenomen urban complex într-o dinamică permanentă, o 
constantă schimbare și evoluție legată de modul de existență a individului și a comunității. Ea se subordonează 
atât cadrului formal arhitectural, cât și determinărilor comunitare. 

2.6.2.2. Evoluția fondului construit, tipologie și caracteristici 
Gospodăria tradițională din Ținutul Pădurenilor este alcătuită din clădirea de locuit / casa și clădirile 

anexă: șura, ce cuprindea și grajdul, cocina, șopronul. 
Dimensiunile încăperii de locuit erau de 5m x 5m, sau 5m x 4m sau 4m x 4m, existând puțin mobilier la 

interior (paturi, masă, lavițe, podișorul pentru vase și ciubărul cu apă). 
Împrejmuirea gospodăriei se realiza cu gard de nuiele “înstrășinat” (acoperit cu paie), astăzi  gardurile 

fiind realizate în general din uluci din lemn. 
Amplasarea casei se făcea fie în fundul curții (dar cu fața la drum) și șura dispusă perpendicular pe casă, 

însă în lateral față de aceasta, fie la drum, cu fațada scurtă către drum și fațada principală, de intrare în casă, 
orientată în general către răsărit. 

Planimetria acestor case era simplă, cu 1-2 camere: casa propriu-zisă și cămara, cu târnaț de-a lungul 
fațadei principale. 

Materialul întrebuințat era lemnul – la început lemnul rotund, neprelucrat, apoi cel cioplit pe 2 sau 4 fețe; 
soclul casei era alcătuit fie din bârne mari de lemn, așezate pe bolovani sau direct pe pământ, fie din piatră, în 
cazul caselor ridicate pe terenuri în pantă. 

Decorul fațadelor era realizat în principal prin desenul tâmplăriei din lemn, realizată cu unele modele 
decorative sau la pazia de la marginea învelitorii.  

Învelitorile tradiționale, realizate pe șarpante înalte, erau din paie sau din șindrilă (acestea din urmă, în 
special în zonele cu păduri de rășinoase, ca de exemplu în Poiana Răchițelii). 

La începutul secolului al XX-lea, clădirile au început sa fie realizate și din zidărie de cărămidă. 
Șura, deși este o clădire anexa, reprezintă cea mai mare construcție din gospodărie, în prelungirea căreia 

se putea afla și grajdul pentru vite (uneori chiar două grajduri, la ambele capete ale șurii). 
Era un important loc de depozitare a cerealelor și adăpost pentru car, sanie, unelte, hambar de grăunțe-

fiind considerată cea mai curată clădire (în sensul de sacru). Mai trebuie menționat ca anexă și cuptorul pentru 
pâine și pentru gătit pe timp de vară. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casă de lemn cu soclu de piatră         Casă tradițională cu târnaț 
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Fondul construit nu s-a înnoit semnificativ, aceasta reprezentând un avantaj din punct de vedere al 
păstrării imaginii rurale tradiționale și a peisajului natural înconjurător fără a fi agresat de către factorul uman.  

Spațiul public este reprezentat de „ulița mare”/drumul principal, ulițele secundare primind numele de la 
cei care s-au așezat primii în acele locuri. 

Intersecția mai multor ulițe (2-3-4 ulițe) poarta denumirea „între uliți”, loc marcat cu o rugă/troiță și care 
reprezenta locul de întâlnire, duminica dimineața, pentru a se discuta problemele obștei sătești. 

Acest spațiu nu este reprezentativ precum piețele centrale ale satelor săsești din Transilvania, însă satele 
românești nu au această tipologie de spațiu public organizat în alcătuirea lor. 

Un alt element specific satului pădurenesc este poarta de intrare în sat, numita vraniță, poarta ce stă 
închisa, legată de stâlpul de lemn de la marginea drumului, deschizându-se numai atunci când intră sau iese 
cineva din sat. Rolul sau este acela de a opri animalele domestice ale sătenilor (vaci, porci) de a ieși de pe 
pășunile satului sau de a intra în țarină (cum țarina se muta odată la 2 ani, în cealaltă parte a hotarului „moșiei”, și 
vranița se muta în celălalt capăt al satului).  

Elementele care necesită protecție sunt atât fondul tradițional construit, cât și structura urbană istorică, la 
care se adaugă peisajul cultural reprezentat de casele tradiționale în amplasamentul lor natural și zonele 
dealurilor cu terasele cultivate pornind de la vârf către bază (model unic). 

Protecția elementelor construite și de țesut urban este asigurată prin statutul de sit rural, ansamblu sau 
monument ce poate fi propus în vederea clasării și în vederea păstrării contextului urban valoros, a cadrului 
natural și construit  al elementelor de valoare unică reprezentate de peisajul acestor sate. 

Amenajări valoroase pot fi considerate amplasamentele bisericilor, cu curțile lor și peisajul înconjurător. 
Construcțiile valoroase existente  sunt în primul rând clădiri ecleziastice (biserici de lemn dar și de piatră) 

și clădiri de locuit / gospodării tradiționale cu clădirile lor anexă, având valoare de ansamblu-monument sau chiar 
sit rural.  

Spații și perspective valoroase  
Spațiile și perspectivele valoroase existente în teritoriul studiat se pot diferenția în două categorii: 

perspectivele către localități, de pe drumurile de acces, și perspectivele îndepărtate, către elementele majore de 
peisaj, cu dealurile cultivate în terase sau către zonele cu păduri mixte. 

În interiorul localităților, perspectivele scurte către ulițele secundare sunt puse în valoare de clădiri 
tradiționale din lemn și piatră, de garduri din piatră de început de secol XX, care sunt încă în stare bună, dar 
necesită operațiuni de prezervare și punere în valoare. 

Locuințe convenționale  
Numărul locuințelor convenționale se modifică de-a lungul timpului; astfel, dacă în perioada 2004-2010 

numărul locuințelor înregistrate rămâne constant (406-407), iar locuințele aflate în proprietate publică își 
păstrează numărul (6), începând cu 2011 numărul locuințelor aflate în proprietate privată scade de la 401 la 311. 
 În ceea ce privește suprafața locuibilă existentă la sfârșitul fiecărui an pe forme de proprietate, în 2004 
erau înregistrați 13.219 mp arie desfășurată, din care 216 mp erau în proprietate publică, iar 13.003 în proprietate 
privată.  

La sfârșitul anului 2014 se înregistrează un total de 11.653 mp arie desfășurată totală, cu 1.566 mp mai 
puțin decât în 2004, din care 229 mp sunt în proprietate publică, cu 13 mp mai mult decât în 2004, și 11.424 mp 
în proprietate privată, cu 1.579 mp mai puțin decât în 2004. 

 

Anul 
2004 
(număr) 

Anul 
2005 
(număr) 

Anul 
2006 
(număr) 

Anul 
2007 
(număr) 

Anul 
2008 
(număr) 

Anul 
2009 
(număr) 

Anul 
2010 
(număr) 

Anul 
2011 
(număr) 

Anul 
2012 
(număr) 

Anul 
2013 
(număr) 

Anul 
2014 
(număr) 

Proprietate publică 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Proprietate privată 400 400 400 401 401 401 401 311 311 311 311 

Total 406 406 406 407 407 407 407 317 317 317 317 
 

2.6.3. Învățământ  
Învățământul reprezintă un factor fundamental de progres și o componentă dintre cele mai importante în 

patrimoniul spiritual al unei țări civilizate.  
În comuna Cerbăl au funcționat pe parcursul ultimilor 25 de ani patru unități școlare unde s-a predat 

învățământul primar și gimnazial. În prezent, ca urmare a scăderii drastice a numărului locuitorilor din comună, 
mai funcționează două unități școlare, în satele Cerbăl și Poiana Răchițelii, cu un număr redus de copii înscriși. În 
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perioada 2004-2009 s-a înregistrat un număr relativ constant de elevi înscriși în unitățile școlare, cu o scădere de 
aproape jumătate în 2007, pentru ca începând cu anul 2010 sa se înregistreze o creștere constantă a numărului 
de copii înscriși în învățământul primar și gimnazial, până în 2013 când se înregistrează numărul maxim (18 
elevi), urmat de o scădere începând cu 2014 până în prezent. 

De asemenea, numărul sălilor de clasă este în scădere; astfel, dacă în 1993 se înregistrau 8 săli de 
clasă, odată cu depopularea comunei numărul sălilor de clasă alocate elevilor a scăzut de la 3 în 2000, la 2 în 
prezent. 

Trebuie evidențiat faptul că în comuna Cerbăl nu exista cabinete școlare, amfiteatre, laboratoare școlare, 
săli de gimnastică, ateliere școlare, terenuri de sport, bazine de înot, PC-uri cu acces la internet, telefonie mobilă 
sau fixă. 

Unitățile școlare din comuna Cerbăl 1992 1995 2000 2005 2010 2014 
Primar și gimnazial 4 3 3 1 2 1 

 
 

2.6.4. Sănătate publică și asistență socială 
Sistemul sanitar al comunei Cerbăl era limitat încă din 1995 la un singur dispensar medical, în care au 

profesat doi medici și un asistent medical. Dispensarul medical a fost desființat în anul 1998, cadrele medicale s-
au mutat în alte localități, iar comuna Cerbăl nu mai dispune in prezent de nici o unitate sanitară sau personal 
medical, locuitorii fiind nevoiți să apeleze la unitățile si serviciile medicale din alte localități, fapt ce contribuie la 
creșterea incidenței bolilor, la creșterea mortalității și la depopularea comunei. 

 

2.6.5. Dotări turistice 
În ciuda peisajului natural deosebit conferit de relieful caracteristic montan, dar și de aspectul terasat al 

culmilor deluroase, rezultat din modalitatea unică de practicare a agriculturii în zonă, în ciuda poziționării în 
apropierea unor obiective care țin de potențialul turistic al Ținutului Pădurenilor (satul de marmură Alun, furnalul 
de la Govăjdia, traseul fostei mocănițe Hunedoara, care cuprinde și primul pod în curbă din țară, biserica din 
Ghelari, numită și Catedrala Pădurenilor, Biserica de lemn din Vălari, cu o vechime de peste 500 de ani, lacul 
Cinciș etc.) și a existenței în teritoriul studiat a unor bunuri culturale de o valoare excepțională (localitățile comunei 
mai păstrează vestigii ale organizării social-economice a obștei – valori dintre cele mai originale și mai arhaice, 
care se reflectă în păstrarea, mai ales de către femei, a meșteșugurilor de artă populară, a costumelor, 
obiceiurilor populare și arhitecturale tradiționale, dar și obiective turistice importante cum ar fi Biserica de Lemn 
din satul Poienița Tomii),  la ora actuală potențialul turistic al comunei nu este valorificat, ceea ce se reflectă și în 
faptul că oferta de servicii turistice nu cuprinde nici măcar o unitate de primire și cazare a turiștilor.  

Comuna nu dispune nici de trasee turistice naturale sau de relaxare (trasee a căror organizare se impune 
și având în vedere că teritoriul studiat se suprapune în partea de vest cu situl Natura 2000 Ținutul Pădurenilor, 
care cuprinde și o mare parte din rezervația naturală Codrii seculari din Valea Dobrișoarei și Prisloapele) și nici de 
activități turistice diversificate (turism cultural, culinar, al meșteșugurilor locale, ecvestru, peisager, agro-turism 
etc.).  

 

2.7. CIRCULAȚIE ȘI TRANSPORTURI 
2.7.1. Relații în cadrul sistemului de localități 
Comuna Cerbăl este situată în partea de central-vestică a județului Hunedoara, la limita cu județul Timiș, 

la 20 km vest de municipiul Hunedoara și 32 km sud-vest de municipiul Deva. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Populatia scolara totala 10 9 8 4 8 9 10 13 17 18 12
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În rețeaua de localități a județului, comuna Cerbăl face parte din centrul „Ținutului pădurenilor”, aflat atât 
în zona de influență a municipiului Hunedoara, cât și în aria mai largă a zonei de influență a sistemului urban 
Deva – Hunedoara – Simeria – Călan. 

Accesul în comuna Cerbăl și circulația rutieră majoră se realizează prin două artere principale: drumul 
județean DJ 687J Hunedoara-Feregi-DJ 688 și cel județean DJ 708D Vețel-Lunca Cernii de Sus.  

Drumul județean DJ 687J asigură accesul în teritoriul studiat dinspre Hunedoara și străbate jumătatea 
de răsărit a comunei de la est la nord, până în dreptul localității Feregi, unde se intersectează cu DJ 708D, și apoi 
mai departe spre DJ 688. Având o lungime totală de 44,6 km, drumul a fost reclasat din: DC 115 (Hunedoara – 
Cerbăl) + DE (Cerbăl – Feregi).  

Pornește din Hunedoara și traversează localitățile Boș, Groș, Cerbăl, Socet, Feregi, oprindu-se la limita 
cu comuna Bătrâna (DJ 688).   

Drumul județean DJ 708D asigură accesul în teritoriul studiat dinspre Vețel și traversează întreaga 
comună, pe direcția nord-est – sud-vest. Având o lungime totală de 53,6 Km, drumul a fost reclasat din: DC 1 
(Vețel – Muncelu Mic) + DC 126A (Muncelu Mic – Feregi) + DE (Feregi – Vadu Dobrii) + DS (Vadu Dobrii – Lunca 
Cernii de Sus). Drumul pornește din Vețel (DN 7, km 401+000) și trece prin localitățile Muncelu Mic, Muncelu 
Mare, Poienița Tomii, Feregi (unde se intersectează cu cealaltă arteră principală care traversează comuna, DJ 
687J), Poiana Răchițelii, Vadu Dobrii, oprindu-se în Lunca Cernii de Sus (DJ 687D).  

În partea de nord teritoriul studiat este intersectat de-a lungul limitei cu comuna Bătrâna (pe un segment 
mic, în lungime de aproximativ 3,5 kilometri) de drumul județean DJ 688 Dobra – Bătrâna. 

Rețeaua principalelor căi de comunicație este completată de o serie de drumuri comunale care fac 
legătura fie între teritoriul studiat și comunele învecinate, fie între localitățile comunei sau între acestea și 
principalele artere de circulație rutieră: DC 135, DC 115B, DC 117B, DC 115A, DC 121 și DC 118. 

Drumul comunal DC 135, reclasat din DF 43 (DJ 688 – Vadu Dobrii), face legătura între comuna 
Bătrâna și comuna Bunilă. Pornește din localitatea Bătrâna (DJ 688) și se oprește în localitatea Vadu Dobrii (DJ 
708D), având o lungime totală de 23,4 km.  Drumul străbate teritoriul studiat de la nord la sud, urmând un traseu 
paralel cu râul Dobra și, parțial, cu limita dintre comuna Cerbăl și comuna Bătrâna. 

Drumul comunal DC 117B, reclasat din DF 72 (Runcu Mare – Poiana Răchițelii) leagă comuna Cerbăl 
de comuna învecinată, Leleșe. Pornește din localitatea Runcu Mare (comuna Leleșe) și se încheie în drumul 
județean DJ 708D, în satul Poiana Răchițelii, având o lungime totală de 8,2 km. Drumul străbate teritoriul comunei 
Cerbăl prin partea de sud. 

Drumul comunal DC 115B face legătura între Socet și Poiana Răchițelii, ambele fiind localități 
componente ale comunei Cerbăl. Din traseul total de 14 km, aproximativ o treime trece prin comuna Leleșe.  

Drumul comunal DC 115A se desfășoară exclusiv pe teritoriul comunei Cerbăl, având o lungime de 5,0 
km, și leagă satul Ulm de satul Arănieș prin drumul județean DJ 687J. 

Drumul comunal DC 118 are o lungime de 3,0 km, se desfășoară exclusiv pe teritoriul comunei Cerbăl și 
leagă satul Merișoru de Munte satul Poienița Tomii prin drumul județean DJ 687J.  

Drumul comunal DC 121 are o lungime de 4,00 km, se desfășoară exclusiv pe teritoriul comunei Cerbăl  
și face legătura între satul Arănieș și drumul județean DJ 687J. 

Circulația feroviară nu este reprezentată în comună, cea mai apropiată stație de cale ferată aflându-se 
la 20 km distanță, în municipiul Hunedoara. 

Distanțele rutiere față de principalele centre urbane din județ sunt: 
Municipiu / Oraș Distanțe rutiere 
Muncipiul Hunedoara 23 km – DJ 687J – 37 minute 
Municipiul Deva 38 km – DJ 708D și DN 7/E 68 – 56 minute 
Orașul Simeria 48 km – DJ 708D – 1 oră și 11 minute 
Orașul Călan 65 km – DJ708D – 1 oră și 16 minute 
Orașul Hațeg 58 km – DJ 687J și DN 66/E 79 – 1 oră și 22 minute 

 

2.7.2. Trama stradală  
Cerbăl (reședința de comună) este satul cu suprafața construită cea mai mare. Trama stradală a acestui 

sat de tip îngrămădit este alcătuită dintr-o „uliță mare”, având un traseu sinuos ce urmărește curbele de nivel, din 
care se desprind în mod organic ulițe secundare pe care sunt grupate gospodării și care se continuă cu poteci ce 
fac legătura, către Sud, cu alte localități ale comunei. 
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Arănieș este un sat de tip răsfirat, cu o tramă stradală alcătuită din traseul sinuos al unui drum principal, 
acces dificil datorită pantelor pe care se înscrie, din care urcă și coboară ulițe scurte secundare, pe care se 
găsesc amplasate 2-3 gospodării. 

Feregi este un sat de tip adunat cu o tramă stradală realizată în zona de platou a dealului, cu două ulițe 
principale legate de o uliță secundară.  

Merișoru de Munte are trama stradală ca axă principală (ulița mare) pe care sunt amplasate gospodăriile.  
Poienița Tomii are o tramă stradală specifică satului de tip adunat, compusă doar din drumul principal – 

„ulița mare” –, fiind vorba de un sat în lungul drumului, în care intră câteva ulițe/poteci secundare, realizate mai 
mult pentru accesul către zonele cultivate și de fânețe din estul comunei. 

Poiana Răchițelii are o tramă stradală specifică satului de tip răsfirat, desfășurat pe o mare distanță în 
lungul drumului principal, cu ulițe secundare cu trasee sinuoase, pe care s-au constituit grupări de case (de multe 
ori, ale aceleiași familii).  

Întreaga tramă este de factura organică, vernaculară, între grupările de case fiind largi zone de peisaj 
antropic sau natural. 

Socet este un sat de tip adunat cu o tramă stradală vernaculară, ramificată către cele patru puncte 
cardinale, cu clădiri grupate către frontul străzilor. 

Ulm este un sat mic, de tip adunat, cu o tramă stradală caracterizată prin gruparea gospodăriilor pe ulițe 
secundare/fundături, la frontul drumului principal aflându-se doar câteva case. 

Acest tip de organizare a rețelei stradale constituie o adaptare perfectă la formele de relief. 
 

2.7.3. Disfuncționalități 
Din analiza traficului existent și a rețelei de căi de comunicație, a normelor tehnice în vigoare pentru 

proiectarea străzilor, intersecțiilor, profilurilor caracteristice, parcajelor etc. și din discuțiile cu factorii locali de 
specialitate au rezultat o serie de disfuncționalități, semnalându-se cu precădere următoarele:  

� lipsa unei sistematizări verticale a străzilor din zona studiată; 
� porțiuni însemnate din drumurile de interes județean care traversează teritoriul studiat sunt nepracticabile, 

cu profile longitudinale și transversale variabile și cu elemente de preluare și scurgere a apelor pluviale 
inexistente; pe platforma drumurilor, în perioadele de precipitații stagnează apele meteorice, iar în perioadele 
secetoase aceste drumuri sunt greu accesibile din cauza prafului; astfel, pe porțiunea cuprinsă între kilometrul 
25+760 (aproape de satul Feregi) și ieșirea din comună spre Bunilă, drumul județean DJ 708D necesită 
modernizare cu prioritate; în aceeași situație se află DJ 687J, care pe segmentul dintre satele Cerbăl și Socet are 
îmbrăcăminte din pietriș, iar pe porțiunea care leagă satul Socet de satul Feregi și, mai departe, de drumul 
județean DJ 688, este impracticabil, circulația fiind posibilă doar cu automobile off road;  

� toate drumurile de interes local (cu excepția DC 118 și DC 115A, care sunt parțial pietruite), sunt drumuri 
de pământ care necesită modernizare, unele dintre ele în regim de urgență (DC 121); 

� rețeaua de străzi secundare din localități este nemodernizată; străzile (ulițele) nu sunt asfaltate, 
necesitând aplicarea de îmbrăcăminți rutiere; 

� circulația între satele comunei se realizează cu dificultate din cauza distanțelor mari și a stării tehnice 
precare a drumurilor. 

� infrastructura de transport este slab dezvoltată (este necesară îmbunătățirea calitativă și cantitativă a 
căilor de acces spre centrele economice majore (Hunedoara, Deva) și principalele zone de interes, și, de 
asemenea, îmbunătățirea legăturii dintre acestea și coridoarele de transport europene); 

�  
2.8. INTRAVILAN EXISTENT – ZONE FUNCȚIONALE – BILANȚ TERITORIAL 

 Intravilanul existent este compus din următoarele zone funcționale: 
1. Zona locuințe individuale și funcțiuni complementare  
2. Zona instituțiilor și serviciilor de interes public 
3. Zona aferentă construcțiilor tehnico-edilitare 
4. Zona căilor de comunicație rutieră  
5. Zona de gospodărie comunală, cimitire 
6. Zona terenurilor agricole 
7. Terenuri cu vegetație forestieră – păduri 
8. Terenuri cu vegetație forestieră – tufăriș  
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Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul existent: 

BILANȚ INTRAVILAN EXISTENT COMUNA CERBĂL SUPRAFAȚĂ 
(ha) 

PROCENT (% din 
total intravilan) 

Zona locuințe individuale și funcțiuni complementare  73,60 47,83% 
Zona instituții și servicii de interes public 1,79 1,16% 
Zona unități tehnico-edilitare 0,17 0,11% 
Zona căi de comunicație și transport rutier 11,95 7,77% 
Zona gospodărie comunală – cimitire 2,41 1,57% 
Zona terenuri agricole 57,00 37,04% 
Zona cursuri de apă 0,70 0,45% 
Terenuri cu vegetație forestieră – păduri  2,56 1,66% 
Terenuri cu vegetație forestieră – tufăriș 3,69 2,40% 
TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 153,87 100,00% 

 

Pe sate, situația se prezintă astfel: 

BILANȚ INTRAVILAN EXISTENT SAT ARĂNIEȘ SUPRAFAȚĂ 
(ha) 

PROCENT (% din 
total intravilan) 

Zona locuințe și funcțiuni complementare individuale 7,58 53,19% 
Zona instituții și servicii de interes public 0,08 0,56% 
Zona căi de comunicație și transport   
Din care: Rutier 1,06 7.44% 
Zona gospodărie comunală – cimitire 0,07 0,49% 
Zona terenuri agricole 4,67 32,77% 
Terenuri cu vegetație forestieră – păduri  0,77 5,40% 
Terenuri cu vegetație forestieră – tufăriș 0,02 0,14% 
TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 14,25 100,00% 

 

BILANȚ INTRAVILAN EXISTENT SAT CERBĂL SUPRAFAȚĂ 
(ha) 

PROCENT (% din  
total intravilan) 

Zona locuințe și funcțiuni complementare individuale 19,84 57,96% 
Zona instituții și servicii de interes public 0,64 1,87% 
Zona unități tehnico-edilitare 0,09 0,26% 
Zona căi de comunicație și transport   
Din care: Rutier 2,34 6.84% 
Zona gospodărie comunală – cimitire  0,16 0,47% 
Zona terenuri agricole 9,60 28,05% 
Terenuri cu vegetație forestieră – păduri  0,21 0,61% 
Terenuri cu vegetație forestieră – tufăriș 1,35 3,94% 
TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 34,23 100,00% 

 
BILANȚ INTRAVILAN EXISTENT  

SAT FEREGI 
SUPRAFAȚĂ 

(ha) 
PROCENT (% din total 

intravilan) 
Zona locuințe și funcțiuni complementare individuale 7,20 43,17% 
Zona instituții și servicii de interes public 0,20 1,20% 
Zona căi de comunicație și transport   
Din care: Rutier 1,63 9.77% 
Zona gospodărie comunală – cimitire  0,38 2,28% 
Zona terenuri agricole 6,74 40,41% 
Terenuri cu vegetație forestieră – păduri  0,46 2,76% 
Terenuri cu vegetație forestieră – tufăriș 0,07 0,42% 
TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 16,68 100,00% 
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BILANȚ INTRAVILAN EXISTENT  
SAT MERIȘORUL DE MUNTE 

SUPRAFAȚĂ 
(ha) 

PROCENT           (% din 
total intravilan) 

Zona locuințe și funcțiuni complementare individuale 2,83 41,25% 
Zona instituții și servicii de interes public 0,03 0,44% 
Zona căi de comunicație și transport   
Din care: Rutier 0,44 6.41% 
Zona gospodărie comunală – cimitire  0,29 4,23% 
Zona terenuri agricole 3,27 47,67% 
TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 6,86 100,00% 

 
 

BILANȚ INTRAVILAN EXISTENT  
SAT POIANA RĂCHIȚELII 

SUPRAFAȚĂ 
(ha) 

PROCENT           (% din 
total intravilan) 

Zona locuințe și funcțiuni complementare individuale 18,93 45,15% 
Zona instituții și servicii de interes public 0,41 0,98% 
Zona căi de comunicație și transport   
Din care: Rutier 3,79 9.04% 
Zona gospodărie comunală – cimitire  0,70 1,67% 
Zona terenuri agricole 17,57 41,90% 
Terenuri cu vegetație forestieră – păduri  0,33 0,79% 
Terenuri cu vegetație forestieră – tufăriș 0,20 0,48% 
TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 41,93 100,00% 

 

 

BILANȚ INTRAVILAN EXISTENT  
SAT POIENIȚA TOMII 

SUPRAFAȚĂ 
(ha) 

PROCENT           (% din 
total intravilan) 

Zona locuințe și funcțiuni complementare individuale 6,74 34,37% 
Zona instituții și servicii de interes public 0,20 1,02% 
Zona unități tehnico-edilitare 0,02 0,10% 
Zona căi de comunicație și transport   
Din care: Rutier 1,16 5.92% 
Zona gospodărie comunală – cimitire  0,40 2,04% 
Zona terenuri agricole 9,04 46,10% 
Zona cursuri de apă 0,41 2,09% 
Terenuri cu vegetație forestieră – păduri  0,58 2,96% 
Terenuri cu vegetație forestieră – tufăriș 1,06 5,41% 
Total intravilan existent 19,61 100,00% 

 

 
BILANȚ INTRAVILAN EXISTENT  

SAT SOCET 
SUPRAFAȚĂ 

(ha) 
PROCENT           (% 
din total intravilan) 

Zona locuințe și funcțiuni complementare individuale 7,09 63,25% 
Zona instituții și servicii de interes public 0,10 0,89% 
Zona unități tehnico-edilitare 0,06 0,54% 
Zona căi de comunicație și transport   
Din care: Rutier 0,80 7.14% 
Zona gospodărie comunală – cimitire  0,24 2,14% 
Zona terenuri agricole 2,50 22,30% 
Terenuri cu vegetație forestieră – tufăriș 0,42 3,75% 
TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 11,21 100,00% 
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BILANȚ INTRAVILAN EXISTENT  
SAT ULM 

SUPRAFAȚĂ 
(ha) 

PROCENT           (% din 
total intravilan) 

Zona locuințe si funcțiuni complementare individuale 3,39 37,25% 
Zona instituții și servicii de interes public 0,13 1,43% 
Zona căi de comunicație și transport   
Din care: Rutier 0,74 8,13% 
Zona gospodărie comunală – cimitire  0,16 1,76% 
Zona terenuri agricole 3,61 39,67% 
Zona cursuri de apă 0,29 3,19% 
Terenuri cu vegetație forestieră – păduri  0,22 2,42% 
Terenuri cu vegetație forestieră – tufăriș 0,56 6,15% 
TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 9,10 100,00% 

Conform fișei de date a comunei, dotările sociale, culturale și de învățământ, pe sate, se prezintă astfel:  
 

Arănieș Cerbăl Feregi Merișoru 
de Munte 

Poiana 
Răchițelii 

Poienița 
Tomii Socet Ulm Total 

Gospodării 13 42 28 8 42 23 30 13 199 
Cămine culturale 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Școli primare - 1 - - 1 - - - 2 
Biserici 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
 

2.9. ECHIPARE EDILITARĂ 
2.9.1. Gospodărirea apelor 
Din punct de vedere hidrografic, comuna Cerbăl se situează în bazinul hidrografic al râului Mureș prin 

afluentul său, râul Dobra. 
Bazinul superior al râului Dobra drenează cea mai mare parte a teritoriului administrativ al comunei 

Cerbăl, marcând aproape în totalitate granița naturală cu comuna Bătrâna. Acesta colectează toate pâraiele și 
torenții din partea vestică a comunei, dintre care: 

- pe partea stângă: pârâul Vlădesei, pârâul Pliscu, pârâul Iazurile cu afluenții Sălaj și Tufăreasca, pârâul 
Dealu Lung, pârâul Sălătruc; 

- pe partea dreaptă: pârâul Calea lui Novac, pârâul Pricuții, pârâul la Vlădeana, pârâul Grecelor, pârâul 
Crăgului, pârâul Munceleanului, pârâul Ivanului, pârâul Băneșului și pârâul Ivănanțului cu afluenții pârâul 
Merișorului și pârâul Topilelor. 

Principalul curs de apă care izvorăște de pe teritoriul comunei Cerbăl este pârâul Zlaștiului ce se 
formează în dreptul satului Poiana Răchițelii prin confluența văii Brăteasa cu valea lui Vânăt. Pe cursul superior, 
acesta formează pe o distanță scurtă granița naturală cu comuna Leleșe, străbate apoi jumătatea nordică a 
comunei Cerbăl pe direcția generală sud-vest – nord-est, cotește spre est, apoi spre sud-est marcând granița cu 
comunele Vețel și Pestișu Mic și se varsă în râul Cerna pe teritoriul municipiului Hunedoara. 

Pârâul Zlaști colectează pâraiele și organismele torențiale din partea central-nordică și estică a comunei, 
după cum urmează: 

- pe partea stângă: pârâul Ivanului (altul decât cel care se varsă în Dobra) și pârâul Boului (care curge pe 
granița nordică); 

- pe partea dreaptă: Valea Onesii, pârâul Morii, Valea Arsurii, pârâul Cerbălului care izvorăște din nordul 
satului Cerbăl și trece prin sudul satului Arănieș, pârâul Ulm. 

Pârâul Runcului traversează, de asemenea, teritoriul administrativ al comunei Cerbăl și colectează 
câteva cursuri de apă cu caracter permanent sau temporar: pârâul Bucșelor, pârâul Bogdii, pârâul Curmăturii, 
pârâul Roșu, pârâul Răchițelii cu afluenții Vărniții, Rădoșilor și Pârâul Mare, pârâul Lunga, pârâul Topliței cu 
afluentul Mesteacănului, Valea Rece, pârâul Bordului și pârâul Govăjdioara. 

Din punct de vedere hidrogeologic, pantele mari ale reliefului asigură un drenaj foarte intens al apelor 
freatice de pe interfluvii.  

Din acest motiv, precum și datorită dominării rocilor compacte, apele freatice sunt cantonate, mai ales, în 
scoarța de alterare, ceea ce nu poate asigura rezerve mari.  
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Totodată precipitațiile frecvente și abundente completează rapid rezervele scurse și se creează astfel o 
circulație a apelor freatice direct proporțională cu gradul de umezire. 

Curgerea apelor subterane se realizează pe direcții preferențiale reprezentate de zonele de falie.  
 

2.9.2. Alimentarea cu apă 
Comuna Cerbăl dispune de sistem de alimentare cu apă în patru din cele 8 localități: Cerbăl, Poienița 

Tomii, Socet și Feregi. În celelalte sate, aprovizionarea se face local prin fântâni individuale. 
� Caracteristicile sistemului de alimentare cu apă din satul Cerbăl 

Sistemul de alimentare cu apă a satului Cerbăl a fost proiectat și executat în anii 1984 – 1985, fiind 
compus din: 

1. Captare – executată din două izvoare de coastă, care sunt colectate în două bazine de beton de unde 
sunt orientate printr-o conductă spre stația de pompare; 

2. Stație de pompare; 
3. Conductă de refulare; 
4. Rezervoare de acumulare; 
5. Conductă de distribuție proiectată să facă legătura între bazinele de acumulare și blocul cu 8 

apartamente construit tot la acea dată. 
În anul 2009 a fost întocmit și implementat un proiect de reabilitare al sistemului de apă „Reparație 

capitală și extindere alimentare cu apă potabilă Sat Cerbăl, comuna Cerbăl” întocmit de S.C. AMADEUS 
INTERPRES S.R.L. Cristur.  

Prin acest proiect s-au prevăzut următoarele: 
- executarea unui corp nou de clădire pentru protejarea sistemului de pompare, poziționat la distanța de 10 

metri față de clădirea existentă. Stația de pompare prevăzută este de tip grup hidrofor compact conform pentru 
racordare directă sau indirectă, compus din 2 pompe centrifuge orizontale, de înaltă presiune, normal aspirante; 

- repararea și supraînălțarea pereților din beton din care sunt confecționate cele două bazine de captare a 
apei; 

- instalarea unui bazin de colectare cu volumul de 6 m3 în aval de stația de pompare, având rolul de a 
înmagazina apa colectată și de a menține stația de pompare amorsată în permanență; 

- înlocuirea conductei de refulare; 
- achiziționarea unei stații de tratare monobloc pentru transformarea apei brute în apă potabilă, care să 

permită parcurgerea obligatorie a următoarelor etape: prefiltrare, pretatare chimică, coagulare/floculare, 
amestecare rapidă, filtrare prin sistem multimedia, tratament final; 

- înlocuirea rezervoarelor de acumulare existente cu trei bazine din polstif de 10 m3, dintre care 20 m3 
constituie rezerva de apă necesară consumului menajer, iar 10 m3 rezerva intangibilă de incendiu; 

- automatizarea sistemului; 
- extinderea rețelei de distribuție la nivelul întregului sat. 

Pe întreaga suprafață a rețelei de distribuție sunt prevăzute 6 cămine de racord, un cămin pentru 
apometru poziționat în apropierea primăriei și 11 hidranți subterani de incendiu.  

Dezinfectarea apei se realizează prin injecția de hipoclorit de sodiu. 
� Caracteristicile sistemului de alimentare cu apă din satul Poienița Tomii 

În satul Poienița Tomii există un sistem de alimentare cu apă realizat în 1996 – 1997, compus din 
următoarele elemente: 

1. Captarea apei de izvor prin intermediul a două captatoare legate de un bazin de stocare a apei potabile 
(bazin de compensare-stocare intermediar), în care sunt montate sorburile pompelor de apă existente; 

2. Stație de pompare compusă două electropompe centrifuge și un recipient hidrofor de 2000 litri, prevăzut 
cu compresor (dezafectat din cauza numeroaselor defecțiuni); 

3. Rețea de apă potabilă îngropată, pe care sunt montate cișmele stradale la distanțe de 50-80 m.    
Sistemul nu asigura o continuitate în alimentarea cu apă potabilă a satului iar în anul 2009 sistemul a fost 

îmbunătățit prin următoarele lucrări: 
- o revizie a stației de pompare existente (înlocuirea electropompelor existente cu pompe centrifuge 

verticale de înaltă presiune, montate în paralel, demolarea recipientului de hidrofor, a confecțiilor de susținere, a 
stațiilor de compresoare, a țevilor care au deservit angrenajele și utilajele mai sus amintite, refacerea instalației 
electrice); 
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- montarea unui rezervor suprateran de apă potabilă de 20 m3, amplasat în așa fel încât să asigure 
alimentarea gravitațională a tuturor (sau cât mai multor consumatori ai localității); 

- montarea unei stații de clorinare; 
- o revizie capitală la cele două captatoare; 
- o revizie la rezervorul de apă intermediar, verificarea etanșeității acestuia; 
- montarea unui hidrant de incendiu. 
� Caracteristicile sistemului de alimentare cu apă din satul Socet 

Sistemul de alimentare cu apă potabilă a sat Socet are prevăzut realizarea unor construcții și instalații: 
1. Două captatoare de apă, cu instalațiile aferente, câte unul pentru fiecare izvor în parte, 
2. Un rezervor de colectare din beton armat având volumul V = 2,1 x 1,8 x 2,0 = 7,56  m3, respectiv volumul 

util Vu = 1,7 x 1,8 x 2,0 = 6,12 m3, cu instalațiile aferente, și o stație de pompare echipată cu două electropompe 
centrifuge, sorb cu instalație de amorsare, colector-distribuitor și manometru pe distribuitor; 

3. Conductă de refulare pozată subteran; 
4. Rezervor de apă din beton armat având volumul V = 3,2 x 3,0 x 8,8 = 84,48 m3, respectiv volumul util Vu 

= 2,52 x 3 x 8,8 = 66,53 m3; 
5. Instalație de automatizare prevăzută între stația de pompare și rezervorul de apă;  
6. Stație de clorinare pentru tratarea cu clor gazos a apei din rezervorul de apă; 
7. Rețea de distribuție montată subteran, pe traseu fiind prevăzute un cămin de apometru (în vecinătatea 

rezervorului de apă), 5 cișmele de apă, 6 hidranți exteriori de incendiu, vane de secționare și de ramificație.  
� Caracteristicile sistemului de alimentare cu apă din satul Feregi  

Sistemul de alimentare cu apă potabilă a satului Feregi este prevăzut realizarea următoarelor construcții 
și instalații: 

1. Două captatoare de apă, cu instalațiile aferente, câte unul pentru fiecare izvor în parte, 
2. Un rezervor de colectare din beton armat având volumul V = 2,1 x 1,8 x 2,0 = 7,56  m3, respectiv volumul 

util Vu = 1,7 x 1,8 x 2,0 = 6,12 m3, cu instalațiile aferente, și o stație de pompare echipată cu două electropompe 
centrifuge, sorb cu instalație de amorsare, colector-distribuitor și manometru pe distribuitor; 

3. Conductă de refulare pozată subteran; 
4. Rezervor de apă din beton armat având volumul V = 3,2 x 3,0 x 8,8 = 84,48 m3, respectiv volumul util Vu 

= 2,52 x 3 x 8,8 = 66,53 m3; 
5. Instalație de automatizare prevăzută între stația de pompare și rezervorul de apă;  
6. Stație de clorinare pentru tratarea cu clor gazos a apei din rezervorul de apă; 
7. Rețea de distribuție montată subteran, pe traseu fiind prevăzute cămin de apometru (în vecinătatea 

rezervorului de apă), 8 cișmele de apă, 10 hidranți exteriori de incendiu, vane de secționare și de ramificație.  
2.9.3. Canalizarea 
În prezent, în comuna Cerbăl nu există sistem centralizat de canalizare. 
Apele uzate menajere de la locuințele și obiectivele social-culturale se evacuează în latrine uscate, 

rareori în fose impermeabile. 
Apele pluviale din zonă sunt evacuate liber la suprafața terenului în cursurile de apă ce străbat teritoriul. 
 2.9.4. Alimentarea cu energie electrică 
Sistemul de transport al energiei electrice pe arealul comunei Cerbăl se compune din următoarele 

elemente: 
- posturi de transformare aeriene  
- linii electrice aeriene de 20kV, din care se realizează conexiunile cu posturile de transformare aflate în 

funcțiune. 
 In interiorul localitatii, consumatorii de energie electrica sunt alimentati prin posturi de transformare 
aeriene pozate pe stalpi din beton.  
 Toate posturile de transformare sunt de utilitate publica. 
     In dezvoltarea urbanistica a localitatii si a unitatilor din trupurile izolate se va tine seama de zona de 
protectie fata de retelele de inalta tensiune: din axul ultimului conductor exterior, inaltimea stalpului + 50% din 
inaltimea stalpului, de fiecare parte fata de stalp.  

2.9.5. Telefonia 
În comuna Cerbăl există două posturi de telefonie fixă prin stație (Primăria Cerbăl și postul de Poliție 

Cerbăl), iar accesul la telefonia mobilă există doar în anumite puncte fiind deficitar datorită reliefului muntos. 
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2.9.6. Alimentarea cu căldură 
În satele aparținătoare comunei Cerbăl nu există sisteme centralizate de termoficare sau încălzire 

centrală. Pentru încălzirea locuințelor se folosesc sobe cu combustibil solid (lemne sau cărbune).  
2.9.7. Alimentare cu gaze naturale 
În comuna Cerbăl neexistând rețea de gaze naturale, încălzirea construcțiilor existente și prepararea 

hranei și a apei calde se face local, pe bază de combustibil solid (lemne, cărbuni).  
2.9.8. Gospodărie comunală  
Comuna Cerbăl prin S.C Pădurenii Cerbal s.r.l. (societatea aflată în subordinea primăriei Cerbăl) deține o 

autoutilitară pentru colectarea deșeurilor menajere cu o capacitate de 5 mc. In prezent colectarea deșeurilor se 
face ”din poartă în poartă” o dată la 3-4 săptămâni iar acestea sunt preluate din centrul comunei de către un 
operator de salubritate din regiune și transportate la unul dintre depozitele de deșeuri din județ. 

La 1 decembrie 2014, la nivelul județului Hunedoara a fost lansat proiectul „Sistemul de Management 
Integrat al Deșeurilor Județul Hunedoara”, beneficiar Consiliul Județean Hunedoara, membru al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara”, constituită prin 
asocierea tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ.  

Proiectul a fost finalizat în anul 2016 și creează infrastructura necesară astfel încât gestionarea deșeurilor 
să se realizeze conform prevederilor legale, în condiții de protecție a mediului și sănătății populației.  

Sistemul are unitatea centrală la Bârcea Mare, unde au fost construite următoarele facilități:  
- Stația de sortare, cu o capacitate de 33.753 tone/an. Materialele reciclabile se vor colecta separat față de 

restul deșeurilor municipale solide, în patru fracții: hârtie/carton, sticlă, plastic/metal și deșeuri biodegradabile.  
- Stația de tratare mecano-biologică cu o capacitate de 82.379 tone/an. Aici, deșeurile biodegradabile sunt 

valorificate prin compostare, ceea ce va diminua volumul deșeurilor care ajung în depozit.  
- Depozitul ecologic, cu o capacitate anuală de 111.200 tone/an.  

 Cel de-al doilea element de bază al sistemului a fost construit la Petroșani, unde au fost realizate o stație 
de sortare și o instalație de transfer al deșeurilor către unitatea centrală.  

Stația de sortare a deșeurilor de la Petroșani are o capacitate de 15.980 tone/an, ocupând o suprafață de 
14.000 mp. Stația de transfer are o capacitate de 42.571 tone/an, fiind executată pe o suprafață de 14.000 mp.  

De asemenea, în cadrul proiectului SMID Hunedoara, nouă gropi de gunoi neconforme au fost închise și 
ecologizate. 

În momentul actual nu a fost desemnat un operator regional pentru colectarea deșeurilor.  
După desemnarea acestui operator primăra urmează să închirieze autoutilitara către acesta iar 

colectarea deșeurilor se va face în conformitate cu prevederile din proiectul ”Sistem Integrat de Management al 
Deșeurilor în Județul Hunedoara” beneficiar Consiliul Județean Hunedoara, membru al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara” fiind și comuna Cerbăl.  
 

2.10. RISCURI NATURALE ȘI ANTROPICE. PROBLEME DE MEDIU 
Interacțiunea îndelungată a factorilor biotici, climatici și litologici în natură a determinat formarea de 

ecosisteme specifice. În natură acționează factori care duc la diminuarea sau anularea însușirilor de fertilitate a 
solului, respectiv a capacității productive a terenului. Pe lângă pericolul pe care îl prezintă procesele respective, 
se întâlnesc surse care influențează calitatea aerului, a apei – surse de poluare ce au un caracter negativ.  

 

2.10.1. Factorul de mediu: apa 
Apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată, element indispensabil pentru viață 

și pentru societate, materie primă pentru activitați productive, sursă de energie și cale de transport, factor 
determinant în menținerea echilibrului ecologic. Apele fac parte integrantă din patrimoniul public. Protecția, 
punerea în valoare și dezvoltarea durabilă a resurselor de apă sunt acțiuni de interes general. 

Gospodărirea apelor constituie un ansamblu de lucrări, măsuri și acțiuni având drept scop: asigurarea 
resurselor de apă necesare desfășurării activităților umane; prevenirea, combaterea și eliminarea efectelor 
acțiunilor dăunătoare asupra apelor, inclusiv măsurile de alarmare, de intervenție și de refacere după producerea 
acestor efecte; conservarea resurselor de apă pentru generațiile viitoare; eliminarea influențelor defavorabile ale 
activităților umane asupra apelor; menținerea funcțiilor naturale ale apei.  

Monitorizarea calității apelor reprezintă activitatea de observații și măsurători standardizate și continue pe 
termen lung, pentru cunoașterea și evaluarea parametrilor caracteristici ai apelor în vederea gospodăririi și a 
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definirii stării și tendinței de evoluție a calității acestora, precum și în vederea evidențierii permanente a stării 
resurselor de apă. 

În anul 2014, evaluarea calității apelor de suprafață în județul Hunedoara a fost efectuată conform Legii 
Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, folosind și testând metodologiile privind sistemele de 
clasificare și evaluare globală a stării apelor de suprafață elaborate conform cerințelor Directivei Cadru a Apei 
2000/60/CEE pe baza elementelor biologice, chimice și hidromorfologice elaborate de INCDPM București.  

Evaluarea s-a realizat pe corp de apă, acesta fiind unitatea de bază care se utilizează pentru stabilirea, 
raportarea și verificarea modului de atingere a obiectivelor de mediu țintă ale Directivei Cadru a Apei. Prin „corp 
de apă de suprafață” se înțelege un element discret și semnificativ al apelor de suprafață ca: râu, lac, canal, 
sector de râu, sector de canal.  

Starea ecologică este o expresie a calității structurii și funcționării ecosistemelor acvatice asociate apelor 
de suprafață, clasificate în concordanță cu Anexa V a Directivei Cadru Apă. Pentru categoriile de ape de 
suprafață, evaluarea stării ecologice se realizează pe 5 stări de calitate, respectiv: foarte bună, bună, moderată, 
slabă și proastă, cu codul de culori corespunzător (albastru, verde, galben, portocaliu și roșu).  

Arealul studiat face parte din bazinul hidrografic al Mureșului, prin afluentul de ordin I al acestuia, râul 
Dobra (sau Bătrâna, Vad) și prin râul Zlaști, afluent de stânga al râului Cerna (care se varsă tot în râul Mureș). 

Dobra străbate comuna dinspre S-V spre Nord, unde formează limita de demarcație cu comuna Bătrâna. 
Pârâul Zlaști străbate localitatea pe direcția S-V – N-E, apoi în localitatea Zlaști se varsă în raul Cerna. 
Acestea colectează apele cursurilor de apă cu scurgere permanentă (pâraie) și ale torenților cu scurgere 

temporară, care completează rețeaua hidrografică. 
În anul 2014, la nivelul bazinului hidrografic Mureș, au fost monitorizate 17 corpuri de apă în lungime 

totală de 587,06 km. Situația încadrării acestor corpuri de apă după starea ecologică și starea chimică este 
următoarea: 
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Mureș Mureș, sector conf. 
Arieș - conf. Cerna CAPM RO05a 37,938 PEB PEB PEB PEB PEB B PEMx PEB PEB 

Mureș sector conf. Cerna - 
conf. Dobra CAPM RO05a 46,058 PEB PEMo PEB PEMo PEB B PEMx PEB PEB 

Mureș sector conf. Dobra - 
Lipova Natural RO05a 23,783 B Mo B Mo B B FB B B 

Geoagiu 
Geoagiu (Balșa 
Ograda), conf. 
Băcâia-conf. Mureș 

Natural RO01b 9,495 B B B B B B FB B B 

Valea Roșie  Natural RO19a 7,253 FB B B B B B FB FB B 

Gurasada Gurasada și afluenții Natural RO04a 31,980 FB Mo B Mo B B FB Mo B 

Băcâia Băcâia și afluenții Natural RO16 19,106 FB B B B B B FB FB B 

Oraștie 
 

Oraștie, sector conf. 
Sibișel - conf. Mureș CAPM RO01a 5,322 PEB PEMo PEB PEMo PEB B PEMx PEMo PEB 

Strei Strei, izvor - ac. 
Subcetate și afluenți Natural RO01a 113,655 B B B B B B FB B B 

Strei Strei, ac. Subcetate - 
conf. Mureș CAPM RO02a 30,643 PEMx PEB PEB PEB PEB B PEMx PEB B 

Râul Galben Râul Galben + afluenți Natural RO01a 101,589 B Mo B Mo B B FB B B 

Cerna Cerna, izvor - ac. 
Teliuc și afluenți Natural RO01a 78,825 B Mo B Mo B B FB FB B 

Cerna Cerna, sector conf. 
Zlaști - conf. Mureș CAPM RO02a 18,591 PEMo PEMo PEB PEMo PEB B PEMx PEB PEB 

Peștiș Peștiș și afluenții Natural RO04a 21,518 B Mo B Mo B B FB FB B 

Certej Certej și afluenții CAPM RO16, 
RO19a 23,928 PEMo PEMo PEB PEB PEMo P PEMo PEMo PEMo 

Boholt Boholt CAPM RO19b 11,409 PEMx PEMo PEB PEMo PEB B PEMx PEMo PEB 

Săcămaș Săcămaș Natural RO04b 5,963 B B B B B B FB B B 
*Notă: PEB - Potențial economic bun, PEMx - Potențial economic maxim, PEMo - Potențial economic moderat, Mo – moderată, B – bună, FB – foarte bună, P – proastă 
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În ceea ce privește calitatea apelor subterane, în anul 2014, în județul Hunedoara, aferent bazinului 
hidrografic Mureș, s-au monitorizat un număr de 8 corpuri de apă subterană a căror încadrare se prezintă astfel: 

Denumire corp apă subterană Încadrare Denumire foraj 

Culoarul râul Mureș Stare chimică bună Orăștie F2, Deva F6, Dobra F4, Șoimuș F1, Aurel 
Vlaicu F1, Călan F4, Deva F1 

Rapolt Stare chimică bună Izvor Clocota 
Bretelin Stare chimică bună Izvor Bejan 
Lăpușnic Stare chimică bună Izvor Clocota 
Lelese Stare chimică bună Izvor Ghelari 
Răchitova Stare chimică bună Izvor Răchitova 
Depresiunea Hațeg Stare chimică bună Clopotiva F1, Hațeg F3, La Martin 

Pecuiu Stare chimică bună Izvor Parângu, izvor Casa 

Aspecte privind poluarea apei în comuna Cerbăl 
Deoarece în comuna Cerbăl nu există sistem de canalizare, locuitorii folosesc pentru colectarea apelor 

reziduale menajere latrine, care constituie un potențial focar de infecție și de transmitere a bolilor.  
Dispunerea latrinelor în incinta proprietăților conduce mai ales în perioadele cu precipitații abundente la 

deversări ale materiilor fecale și ale dejectiilor de la animale, atât în incinta proprietăților, cât și pe arterele de 
circulație, situația respectivă generând un puternic impact negativ asupra condițiilor de viață ale comunității.  

Cu toate acestea, date fiind poziția geografică a zonei studiate (zonă de munte, acoperită în cea mai 
mare parte de păduri, drenată de ape repezi), lipsa activităților industriale și densitatea scăzută a populației, 
calitatea apei în comuna Cerbăl poate fi apreciată ca fiind foarte bună.  

 

2.10.2. Factorul de mediu: aer 
Atmosfera este unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorită capacității sale limitate de a 

absorbi și de a neutraliza substanțele eliberate continuu de activități umane. Aerul atmosferic este unul din factorii 
de mediu dificil de controlat, deoarece poluanții, odată ajunși în atmosferă, se dispersează rapid și nu mai pot fi 
captați pentru a fi epurați-tratați. Pătrunși în atmosferă, poluanții pot reacționa chimic cu constituenții atmosferici 
sau cu alți poluanți prezenți rezultând astfel noi substanțe cu agresivitate mai mare sau mai mică asupra omului 
sau mediului. Compoziția atmosferei s-a schimbat ca urmare a activității omului, emisiile de noxe gazoase, pulberi 
și aerosoli conducând la grave probleme de mediu, ca: poluarea urbană, ploile acide, modificarea climei.  

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara  dispune de o rețea de supraveghere a calității aerului 
formată din cinci stații automate de monitorizarea calității aerului, repartizate astfel:   

- HD - 1 stație fond urban - Deva str. Carpați; 
- HD - 2 stație fond industrial 1- Deva, Calea Zarandului; 
- HD - 3 stație fond industrial 1- Hunedoara, str. Bicicliștilor (nefuncțională din 2011); 
- HD - 4 stație fond industrial 1- Călan, str. Furnalistului. 
- HD - 5 stație fond industrial 1- Vulcan, bd. Mihai Viteazu. 

La acestea se adaugă trei panouri de informare a publicului: 1 panou exterior amplasat în Deva, Piața 
Victoriei, 1 panou interior la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25 
și un panou interior amplasat în incinta Primăriei Municipiului Vulcan. 

Pe teritoriul comunei, APM Hunedoara monitorizează calitatea aerului prin prelevări manuale și prin 
efectuarea de analize în laboratoarele agenției de mediu.  

Surse de poluare zonală 
- Procese de combustie; 
- Activități agrozootehnice; 
- Emisii rezultate de pe platforme de deșeuri (mirosuri, autoaprinderi). 

Procesele de combustie  
Sursele specifice proceselor de combustie sunt fixe (sisteme de încălzire) sau mobile (trafic rutier). 
Sursele fixe (sisteme de încălzire) implică procese de ardere a combustibilului pe bază de solid (lemn, 

cărbune) și gazos (gaze naturale). Poluanți de interes: monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi în 
suspensie. 

Sursele de poluare fixe se caracterizează prin funcționare zilnică intermitentă, îndeosebi în sezonul rece 
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și sunt reprezentate prin emanații de monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi în suspensie, datorită 
arderii combustibililor solizi (lemn, cărbune) sau lichizi (motorină).  

Evacuarea poluanților în atmosferă se face dirijat prin coșuri de înălțime variabilă. 
O sursă de poluare intermitentă cu pulberi organice, gaze nocive, fum, mirosuri dezagreabile, o 

reprezintă combustia neautorizată, în aer liber, a unor deșeuri din perimetrul localității, neîntreținerea salubrității 
domeniului public, depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere. 

Sursele mobile sunt reprezentate de circulația pe DJ 687J, DJ 708D  și pe drumurile locale (autovehicule 
de diferite tipuri și tonaje, utilaje agricole). 

Din procesele de ardere a carburanților (benzine, motorine) și a combustibililor rezultă emisii de: monoxid 
de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, aldehide, substanțe organice volatile, pulberi, plumb, hidrocarburi. 

Activități agrozootehnice  
Activitățile agrozootehnice desfășurate pe teritoriul comunei Cerbăl reprezintă surse locale de poluare cu 

metan și amoniac. În urma acestor activități există posibilitatea evacuării în atmosferă a pulberilor organice sau 
anorganice, monoxid de carbon, dioxid de sulf, dioxid de azot. 

În afara acestor activități zona este dominată de terenuri acoperite cu păduri.  
Poluanții de interes reprezentați prin pulberi în suspensie, oxizi de azot (exprimați în NO2), oxizi de sulf 

(exprimați în SO2) sunt caracteristici atât arealelor cu densitate mare a locuințelor, cât și celor din lungul 
principalelor artere de circulație. 

Poluanții de interes reprezentați prin hidrocarburi nearse și produși de oxidare sunt specifici arealelor din 
lungul arterelor de circulație. 
 

2.10.3. Factorul de mediu: sol 
Solul, prin poziția, natura și rolul său, este produsul interacțiunii dintre mediul biotic și abiotic, fiind ca un 

organism viu, în care se desfășoară o viață intensă și în care s-a stabilit un anumit echilibru ecologic. 
Solurile determină producția agricolă și starea pădurilor, condiționează învelișul vegetal, ca și calitatea 

apei râurilor, lacurilor și apelor subterane, reglează scurgerea lichidă și solidă în bazinele hidrografice și 
acționează ca o geomembrană pentru diminuarea poluării aerului și a apei, prin reținerea, reciclarea și 
neutralizarea poluanților, cum sunt substanțele chimice folosite în agricultură, deșeurile organice și chimice. Prin 
proprietățile lor de a întreține și a dezvolta viața, de a se regenera, filtrează poluanții, îi absorb și îi transformă. 

Dacă aerul și apa reprezintă vectori de transmitere a poluanților, solul reprezintă mediul de acumulare a 
acestora. Prin depozitarea și impregnarea cu pulberile și gazele toxice din atmosferă antrenate de apa 
precipitațiilor spre sol, folosirea excesivă a ierbicidelor și insecticidelor în culturile agricole, depozitarea 
necorespunzătoare a deșeurilor, solul devine contaminat, conducând astfel la apariția unor dezechilibre 
ecologice. Pentru rădăcinile plantelor sunt accesibili toți ionii aflați în apa solului, inclusiv cei toxici, iar plantele 
respective contaminate pot constitui hrană pentru animale și om. 

Solurile din zona studiată au rezultat în anumite condiții geologice, geomorfologice, climatice, de 
vegetație, faună și, pe alocuri, influențate în evoluția lor de intervenția antropică. Pantele versanților și 
caracteristicile substratului litologic au condiționat formarea unor soluri de profunzime redusă spre medie, sub 1 m 
grosime, afânate, cu un volum important al scheletului compus din material detritic. În anumite aflorimente – în 
cadrul văilor adânci, pe versanții abrupți și altele –, substratul poate fi observat la suprafață, în aceste areale 
solurile lipsind total.  

Ca urmare a variației și etajării reliefului, a rolului pe care nivelul freatic îl joacă, pe alocuri, în formarea 
solurilor, se observă o mare diversitate a acestora, apărând, în diferite proporții, toate grupele de soluri.  

S-au identificat următoarele clase de soluri:  
- Clasa Cernisoluri – tipul rendzina litică, în cazul versanților puternic înclinați, modelați în calcare 

cristaline, prezenți în partea nordică;  
- Clasa Cambisoluri, cele mai răspândite tipuri fiind solul brun eumezobazic (regăsit în toată zona 

păduroasă); și solul brun luvic (cu o mare răspândire, din zona muntoasă până în zona depresionară);  
- Clasa Spodisoluri – tipul prepodzol, pe interfluviile înalte și mai bine drenate ocupate de păduri de 

conifere sub care procesele de alterare sunt mai reduse;  
- Clasa Protisoluri, cu tipurile: aluviosoluri – prezente pe depozitele aluvio-coluviale din cadrul văilor; 

litosoluri rendzinice – pe suprafețele versanților cu substrat din calcare cristaline, cu pante ridicate din partea 
nordică a arealului studiat. 
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Local se mai găsesc soluri negre de fânețe, soluri cu puternică eroziune. 
Solul este locul de întâlnire a poluanților: pulberile din aer și gazele toxice dizolvate de ploaie în 

atmosferă se întorc în sol. Apele de infiltrație impregnează solul cu poluanți, antrenându-i spre adâncime, râurile 
poluate infectează suprafețele inundate sau irigate, aproape toate reziduurile solide sunt depozitate pe sol, 
ducând la degradarea lui. 

Poluarea solului este forma de poluare cel mai dificil de măsurat și de controlat, iar solul este mai greu de 
ecologizat decât aerul sau apa. 

Solul poate fi poluat: 
- direct – prin deversări de deșeuri pe terenuri urbane sau rurale sau prin îngrășăminte și pesticide 

aruncate pe terenurile agricole; 
- indirect – prin depunerea agenților poluanți din atmosferă, prin apa ploilor acide, transportul poluanților de 

către vânt de pe un loc pe altul, infiltrarea prin sol a apelor contaminate. 
Nivelul contaminării solului depinde și de regimul ploilor, deoarece acestea spală în general atmosfera de 

agenții poluanți care se depun pe sol, dar în același timp spală și solul, ajutând la vehicularea acestora. 
Principalele surse potențiale de poluare a solului în comuna Cerbăl sunt: 

- lipsa sistemului de canalizare; 
- depozitele neamenajate de deșeuri de orice tip: menajere, de construcții și demolări, reziduuri 

zootehnice; 
- depozitele de materii prime și materiale eco-toxice; 
- distribuția combustibililor și pierderile accidentale de materiale eco-toxice în trafic 
- agricultura – utilizarea necorespunzătoare a îngrășămintelor chimice și naturale poate determina 

poluarea solului și stratului freatic cu nitrati și nitriți; de altfel, comuna Cerbăl se numără printre cele 46 de 
localități vulnerabile la poluarea cu nitrați enumerate prin Ordinul nr. 1552/743/2008 pentru aprobarea listei 
localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole.  
 

2.10.4. Factorul de mediu: biodiversitate 
Prin biodiversitate înțelegem varietatea lumii vii, plante (floră), animale (faună), microorganisme.  
Valorile biodiversității fac parte integrantă din patrimoniul natural care, în contextul dezvoltării durabile, 

trebuie folosit de generațiile actuale fără a periclita șansa generațiilor viitoare de a se bucura de aceleași condiții 
de viață. Biodiversitatea reprezintă o particularitate a planetei noastre, care asigură funcționalitatea optimă a 
ecosistemelor, existența și dezvoltarea biosferei în general. De aceea, biodiversitatea este „o poliță de asigurare 
a mediului”, care favorizează capacitatea de adaptare la schimbările cauzate de orice activitate umană distructivă.  

Flora și fauna conferă comunei Cerbăl o frumusețe și atractivitate deosebită.  
 

2.10.4.1. Flora 
Covorul vegetal al munților Poiana Ruscă este reprezentat în cea mai mare parte de păduri, care în zona 

de platou din partea de est și nord-est a masivului lasă loc la suprafețe întinse de pășuni și pajiști. 
Distribuția zonală a vegetației este determinată de variația condițiilor de climă, de altitudine și de 

constituție a solului. Astfel, pe culmea centrală, la altitudini în jur de 1300 m, se întâlnesc zone înguste de pajiști 
alpine presărate cu tufărișuri de ienuperi. Coborând până la 800-900 m, întâlnim păduri de fag (Fagus silvatica), 
brad (Abies alba) și molid (Picea abies). Mai în exterior, se conturează o zonă extinsă cu păduri montane și 
colinare de fag și carpen. Esențelor lemnoase principale din aceste păduri li se adaugă local mesteacănul (Betula 
verrucosa), fie în amestec, fie sub formă de pâlcuri.  

Principalele specii lemnoase întâlnite pe teritoriul comunei Cerbăl sunt: gorunul (Quercus sesilliflora), 
fagul (Fagus sylvatica), carpenul (Carpinus betulus), frasinul (Fraxinus excelsior), salcâmul (Robinia 
pseudacacia), cireșul sălbatic (Cerasus avium), iar în lunci salcia (Salix alba) și mai rar plopul (Populus nigra). Se 
întâlnesc și conifere: pinul (Pinus silvestris) și molidul (Picea abies). 

Datorită conservării, pădurile de fag din cadrul Ținutului Pădurenilor au arbori seculari cu diametre și 
înălțimi mari (diametrele arborilor depășesc 1,5m și înălțimi peste 40 m), cu vârste depășind 100 chiar și 200 ani 

Pe platoul masivului se dezvoltă pajiști montane cu păiuș roșu și iarba vântului, care odată cu scăderea 
treptată a înălțimii trec spre est în pajiști colinare. 

Pe versanții care primesc căldură și lumină mai multă se găsesc livezi de pomi fructiferi, mai ales specii 
de prun, măr, nuc (Juglans regia), cireș și vișin.  



   
 
 

Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism la nivel UAT comuna Cerbăl, județul Hunedoara                                         2016  
 

 

 Memoriu General PUG comuna Cerbăl, județul Hunedoara - revizia 1 

 Proiectant general: S.C. „AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgovi�te 46 
 

Dintre fructele de pădure se întâlnesc fragii (Fragaria vesca), zmeura (Rubus idaeus), mura (Rubus 
hirtus), coacăzele (Bruckenthalia spiculifolia), merișoarele și afinele (Vaccinium myrtillus). Pe versanții sudici ai 
văilor din partea de est se întâlnește rar liliacul sălbatic (Siringa vulgaris). 

Covorul floral este bogat mai ales în pajiștile montane și colinare și în luncile văilor. Câmpurile cu 
brândușe (Crocus banaticus) pătrund pe alocuri în pădurea rară de foioase sau în luminișuri, completând peisajul 
de toamnă sau înveselind prin coloritul lor peisajul de primăvară timpurie.  

Flora erbacee este constituită din iarbă verde, trifoi, păpădie, patlagic, fragi și romaniță.  
Pajiștile sunt acoperite de diverse specii de graminee și plante necesare în hrana animalelor, iar în 

zonele mlăștinoase se dezvoltă o vegetație de pipirig, papură, trestie și rogoz. In zonă se cultivă: porumb, grâu, 
cartofi, legume, floarea-soarelui, sfecla furajeră.  

Pe suprafața comunei Cerbăl, zonele cu păduri de foioase protejate se găsesc pe flancul stâng al Văii 
Dobrei, până la pârâul Groșilor, pe flancul drept între Culmea Țiganului și pârâul Valea Țiganului; în zona de 
confluență a pârâului Dealul Lung și pârâului Dobra; pe versantul stâng al Văii Prisloape, între punctul de afluență 
a pârâului Vlădeasa și punctul de afluență a pârâului Luzila.  

Pădurile de conifere sunt localizate în bazinul pârâului Smida; pe versantul sudic al pârâului Târsei; pe 
flancul sudic al interfluviului Culmea Rea; pe ambele flancuri ale Muchiei de sub Poieni.  

O suprafață însemnată din acest tip de pădure este localizată pe versantul stâng al Văii Dobra. De 
asemenea, se mai întâlnește pe arealul cuprins între culmea Dealul Lung și pârâul Dealul Lung; pe versantul 
sudic al pârâului Iazuri; bazinele pârâurilor Alunul, Aron, Luzila.  

În cadrul comunei Cerbăl, pădurile de conifere protejate sunt localizate pe versantul stâng al pârâului 
Prisloape și pe versantul nordic al Culmii Pădurețului.  
 

2.10.4.2. Fauna 
Munții Poiana Ruscă adăpostesc o faună bogată, distribuită în funcție de zonele de vegetație și de 

altitudine.  
Mamiferele 
Pădurile de fag, brad și molid din partea centrală a masivului sunt populate de ursul brun (Ursus arctos), 

cerbul carpatin (Cervus elaphus), căprioara (Capreolus capreolus), mistrețul (Sus scrofa).  
Alte specii care se întâlnesc aici sunt lupul (Canis lupus), vulpea (Canis vulpes), râsul (Lynx lynx), pisica 

sălbatică (Felis silvestris), jderul de copac (Martes martes), bursucul (Meles meles), iepurele (Lepus europaeus) 
în zona de platou și veverița (Sciurus vulgaris), care adesea poate fi întâlnită pe potecile din pădure și chiar în 
brazii din curțile oamenilor. 

Reptilele sunt reprezentate prin șopârle (Podarcis muralis), salamandre și șerpi – vipera comună (Vipera 
berus), șarpele lui Esculap (Elaphe longissima), vipera cu corn (Vipera ammodhytes), care este răspândită în 
partea de nord-est a masivului și pe Dealul Cetății de lângă orașul Deva. 

Dintre speciile de pești amintim păstrăvul (Salmo trutta fario), lipanul (Thymallus thymallus), cleanul 
(Lenciscus cephalus). 

Printre speciile de păsări întâlnite aici se numără acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), șerparul 
(Circaetus gallicus), lerunca (Bonasa bonasia). 
  

2.11. RISCURI NATURALE 
 

2.11.1. Riscul seismic  
Din punct de vedere seismic comuna Cerbăl se încadrează în zona de macroseismicitate I = 61 pe scara 

MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani, conform S.R.1100/1– 93. 
Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru 

clădiri, indicativ P 100 /1- 2013”, teritoriul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului ag = 0,10 g pentru 
cutremure cu intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani și probabilitatea de depășire de 20% în 50 ani.  

Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 sec. 
 

2.11.2. Riscul de inundabilitate  
Pe teritoriul comunei Cerbăl fenomenele de inundabilitate se manifestă exclusiv prin curgeri ale apelor 

temporare – torențiale. 
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2.11.3. Riscul de instabilitate (prăbușiri de roci) 
În cadrul teritoriului administrativ al comunei Cerbăl, fenomenele de instabilitate – prăbușiri de roci se 

produc pe versanții văilor cu pantă de peste 30 grade. 
Pe întreg teritoriul a fost evaluat potențialul de producere a fenomenelor de instabilitate. 
Potențialul de instabilitate a fost evaluat pe baza criteriilor pentru estimarea potențialului și probabilității 

de producere a alunecărilor de teren din „Ghid pentru identificarea și monitorizarea alunecărilor de teren și 
stabilirea soluțiilor cadru de intervenție asupra terenurilor pentru prevenirea și reducerea efectelor acestora în 
vederea satisfacerii cerințelor de siguranță în exploatare a construcțiilor, refacere și protecție a mediului”. 

Factorii care stau la baza probabilității de producere a alunecărilor de teren sunt următorii: 
o Factorul litologic (Ka) cuantifică influența pe care o are litologia întâlnită asupra fenomenelor de 

instabilitate. Pe teritoriul comunei  predomină rocile metamorfice de vârstă Proterozoic și Paleozoic. Astfel factorul 
litologic are valoarea 0,1 pe tot teritoriul comunei, cu excepția zonei ocupate de depozite Pannoniene unde 
factorul litologic are valoarea 0,3. 

o Factorul geomorfologic (Kb) exprimă probabilitatea de producere a alunecărilor de teren în funcție de 
energia de relief a zonei respective. Acest factor are la baza harta pantelor și are valori ce variază de la 0, pentru 
zonele plane, ajungând până la 1 pentru zonele cu pante ce depășesc 30 grade. 

o Factorul structural (Kc) caracterizează starea de evoluție tectonică a zonei investigate. Din acest punct 
de vedere teritoriul comunei Cerbăl se caracterizează prin strate antrenate într-o tectonică complicată cu falii 
transversale si longitudinale. 

o Factorul hidrologic și climatic (Kd) este introdus în formulă pentru a cuantifica influența precipitațiilor 
asupra condițiilor de stabilitate ale versanților. Conform hărților de raionare a precipitațiilor valoarea  precipitațiilor 
medii anuale este de 700 – 900 mm, astfel că factorul hidrologic și climatic are valoarea 0,8 – 1,00. 

o Factorul hidrogeologic (Ke) cuantifică probabilitatea de producere a alunecărilor de teren prin influența 
pe care o are poziția nivelului hidrostatic față de suprafața terenului, precum și prin regimul de curgere. Nivelul 
hidrostatic se situează la adâncimi relativ mari deoarece scurgerea pluvială este foarte rapida. Astfel factorul 
hidrogeologic are valori cuprinse între 0,2 și 1, funcție de poziția nivelului hidrostatic și regimul de curgere. 

o Factorul seismic (Kf). Din punct de vedere seismic comuna Cerbăl se încadrează conform STAS 
11.100/1993 în zona de intensitate macroseismică I = 61 (opt) pe scara MSK. Conform anexei C din „Norme 
Metodologice ale legii 575/2001, din 10 aprilie 2003 privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural 
la alunecări de teren”, zona studiată se încadrează unui factor seismic egal cu 0,5. 

o Factorul silvic (Kg) are ca punct de plecare gradul de acoperire cu vegetație arboricolă a teritoriului. 
Astfel factorul silvic are valori ce pornesc de la 0,01 pentru zonele cu vegetație arboricolă, deasă și poate ajunge 
la valoarea 1 pentru zonele din intravilan lipsite complet de vegetație arboricolă. 

o Factorul antropic (Kh) este cuprins în intervalul 001 pentru zonele din extravilan și 1 pentru  zonele 
ocupate de construcții și conducte de alimentare cu apă sau alte tipuri de utilități care contribuie la scăderea 
factorului de stabilitate. 

Prin introducerea acestor criterii în formula:   

)(
6

*
KhKgKfKeKdKc

KbKa
Km +++++=

 
a fost obținut gridul factorului mediu de hazard (Km), pe baza căruia au fost conturate următoarele zone cu 
potențial și probabilitate la alunecări de teren: 

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prăbușiri de roci practic 0 și redusă 
– marcate pe suprafețele plane sau cu pantă de până în 10 grade (crestele și plaiurile), cu relief cvasiorizontal, 
dar și arii situate la baza versantului sau în zona de bermă, unde panta terenului nu depășește 5 grade; 

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prăbușiri de roci medie – situate pe 
versanți și pe zonele de racord între elementele cadrului natural, unde pantele nu depășesc 20 grade, împădurite, 
cu nivel hidrostatic situat la adâncimi mari și nemobilate; 

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prăbușiri de roci medie-mare – cu o 
răspândire redusă în cadrul comunei, situate pe zonele de versanți ale văilor. Aceste zone au pante cuprinse în 
general între 20 și 30 grade, sunt lipsite de vegetație arboricolă consistentă, mobilate sau nu;  

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prăbușiri de roci mare – reprezintă 
zonele cu alunecări sau prăbușiri de roci cu probabilitate de reactivare mare. Sunt în general zone despădurite cu 
panta de peste 30 grade. 
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2.11.4. Riscul de eroziune  
Prin eroziune se înțelege procesul de degradare fizică sau chimică a solurilor sau a rocilor, caracterizat 

prin desprinderea particulelor neconsolidate și transportul lor sub acțiunea apei din precipitații și a vântului.  
Eroziunea este un proces natural ai cărui principali factori sunt: ploile, în special cele în aversă, 

morfologia terenului, conținutul redus de materie organică din sol și gradul de acoperire cu vegetație. 
La scara întregului teritoriu studiat fenomenele de eroziune sunt dezvoltate pe suprafețe reduse și sunt 

reprezentate în special prin eroziune torențială. 
Astfel, pe teritoriul comunei Cerbăl fenomenele de eroziune se manifestă în perioadele cu precipitații 

abundente, când organismele torențiale transportă rocile dezagregate. Aceste zone sunt concentrate cu 
precădere pe versanții văilor unde vegetația lipsește sau are o dezvoltare deficitară. 
 

2.11.5. Riscul geotehnic  
a) Terenul de fundare 

Pe teritoriul comunei Cerbăl sunt identificate următoarele categorii de pământuri ce pot constitui strat de 
fundare: 

- teren bun de fundare reprezentat prin roci stâncoase de vârstă proterozoic și paleozoic cu relief 
aproximativ plan sau cu pantă de până la 10°; 

- teren mediu de fundare, complex prăfos-nisipos cu pietriș și bolovăniș, rezultat din degradarea fizică a 
rocii de bază, plastic consistent, cu relief aproximativ plan și stabil; 

- teren dificil de fundare, depozitele deluviale și coluviale sau rocă de bază situate pe versanții cu pantă 
mare și potențial de risc la fenomenele de instabilitate mediu-mare. 

b) Apa subterană  
Nivelul apei este situat la adâncimi variabile, curgerea realizându-se pe direcții preferențiale de falii, cu 

apariția de izvoare. 
La încadrarea în categoria geotehnică pentru terenurile din comuna Cerbăl, s-au avut în vedere 

următoarele elemente: 
Factori avuți în vedere Categorii Punctaj 
Condițiile de teren Terenuri bune – dificile  2 – 6 
Apa subterană Lucrări fără epuizmente 1 

Clasificarea construcției după categoria de 
importanță Redusă - deosebită  2 – 5 

Vecinătăți Funcție de amplasament  1 – 4 
Zona seismică ag = 0,10 g 1  

 TOTAL puncte 7 – 17 
Conform punctajului rezultat din cumularea factorilor prezentați în tabelul de mai sus, intervalul de valori 

se situează între 7 – 17 puncte, iar funcție de amplasament și categoria de importanță a construcției riscul 
geotehnic este redus - major. 
  

2.11.6. Riscuri antropice 
Pe teritoriul comunei Cerbăl, principalele riscuri antropice sunt reprezentate de liniile de medie tensiune. 

  

2.12. DISFUNCȚIONALITĂȚI 
Centralizatorul disfuncțiilor și elementelor de potențial: 
I. Analiza sistemului de circulații 
Disfuncții 

– lipsa unei sistematizări verticale a străzilor din zona studiată; 
– porțiuni însemnate din drumurile de interes județean care traversează teritoriul studiat sunt nepracticabile, 

cu profile longitudinale și transversale variabile și cu elemente de preluare și scurgere a apelor pluviale 
inexistente; pe platforma drumurilor, în perioadele de precipitații stagnează apele meteorice, iar în perioadele 
secetoase aceste drumuri sunt greu accesibile din cauza prafului; astfel, pe porțiunea cuprinsă între kilometrul 
25+760 (aproape de satul Feregi) și ieșirea din comună spre Bunilă, drumul județean DJ 708D necesită 
modernizare cu prioritate; în aceeași situație se află DJ 687J, care pe segmentul dintre satele Cerbăl și Socet are 
îmbrăcăminte din pietriș, iar pe porțiunea care leagă satul Socet de satul Feregi și, mai departe, de drumul 
județean DJ 688, este impracticabil, circulația fiind posibilă doar cu automobile off road;  
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– toate drumurile de interes local (cu excepția DC 118 și DC 115A, care sunt parțial pietruite), sunt drumuri 
de pământ care necesită modernizare, unele dintre ele în regim de urgență (DC 121); 

– rețeaua de străzi secundare din localități este nemodernizată; străzile (ulițele) nu sunt asfaltate, 
necesitând aplicarea de îmbrăcăminți rutiere; 

– circulația între satele comunei se realizează cu dificultate din cauza distanțelor mari și a stării tehnice 
precare a drumurilor. 

– infrastructura de transport este slab dezvoltată (este necesară îmbunătățirea calitativă și cantitativă a 
căilor de acces spre centrele economice majore (Hunedoara, Deva) și principalele zone de interes, și, de 
asemenea, îmbunătățirea legăturii dintre acestea și coridoarele de transport europene); 

– lipsa unui sistem de transport în comun; 
– iluminatul stradal insuficient, sistemul deficitar (inexistent) de marcare stradală; 
– străzi înguste care necesită lărgire; 
Priorități 

– creșterea accesibilității în teritoriul studiat; 
– modernizarea tuturor străzilor prin aplicarea de covor asfaltic; 
– realizarea unui sistem de parcaje care deservesc multiple obiective publice și private situate într-o rază 

de deservire definită de o izocronă de 5-15 min; 
– refacerea drumurilor afectate de fenomenele de eroziune; 

 

II. Activități economice și turistice 
Disfuncții 

– Lipsa infrastructurii tehnico – edilitare corespunzătoare, necesare pentru a putea oferi servicii de calitate, 
cu preponderență a căilor de circulație care sunt modernizate într-o mică măsură fapt ce adus la izolarea satelor 
din comună față de centrele urbane;  

– Resursele umane nepregătite pentru vremurile actuale, cu grad de ocupare scăzut și cu risc crescut al 
excluziunii sociale; 

– Utilarea tehnică precară în sectoarele din agricultură; 
– Lipsa unităților care își procesează producția obținută – lipsa unui sistem de colectare, prelucrare și 

valorificare superioară a produselor specifice (rezultate din activitățile agricole); 
– Lipsa investitorilor in sectorul agricol și industrial;  
– Varietăți reduse ale activităților economice în zona rurală; 
– Lipsa specialiștilor și a consultanților pentru atragerea de fonduri;  
– Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru susținerea / promovarea unor investiții; 
– Infrastructura deficitară de asistență pentru afaceri; 
– Slaba valorificare a potențialului turistic; 
– Lipsa de preocupare a populației pentru înființarea de agropensiuni și atragerea de turiști; 
– Lipsa investițiilor în domeniul turismului; 
– Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban și străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire 

profesională înaltă; 
– Adaptarea mai lentă a populației rurale mature și vârstnice la schimbările și provocările lumii actuale în 

general și la fenomenul mobilității și reconversiei profesionale în special. 
Priorități 

– crearea de locuri de muncă în comună, care să atragă stabilirea populației tinere; 
– atragerea investitorilor în comună; 
– atragerea de fonduri pentru procurarea unor utilaje agricole performante; 
– folosirea eficientă a terenurilor agricole; 
– îmbunătățirea infrastructurii de transport și tehnico-edilitare în localitate; 
– crearea unor piețe de desfacere atât pentru produsele agricole, cât și pentru animale; 
– încurajarea micilor producători prin implementarea unor programe de finanțare; 
– încurajarea agroturismului și turismului rural în gospodăriile țărănești pentru valorificarea potențialului 

natural și uman al comunei; 
– creșterea vizibilității comunei prin promovarea produselor tradiționale și organizarea de serbări, festivaluri 

tematice.  
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– prezervarea unor terenuri pentru realizare dotări turistice, ca alternativă a ocupării forței de muncă; 
– stimularea turismului rural și promovarea obiectivelor turistice din zonă,  a tradițiilor și obiceiurilor locale; 
– încurajarea și stimularea investițiilor în industria artizanală și în prestări de servicii turistice. 

 

III. Spații plantate, agrement, sport 
Disfuncții 

– suprafață redusă a spațiilor verzi publice în intravilan; 
– zonele de acces în comună nu sunt valorificate din punct de vedere al imaginii; 
– secvențele de peisaj agricol rural/ montan nu sunt valorificate; 
– existența unor pășuni și terenuri agricole (verzi) în intravilan nevalorificate; 
Priorități 

– impunerea prin regulament a unui procent minim de spațiu verde amenajat pentru fiecare investiție 
realizată, indiferent de funcțiunea sa; 

– interzicerea schimbării destinației zonelor stabilite cu destinația de zone verzi, agrement, sport, suprafețe 
împădurite etc. 
 

IV. Fond construit și utilizarea terenurilor 
Disfuncții 

– fond construit valoros degradat în zonele de locuire individuală ce poate fi utilizat pentru turism; 
– omogenitatea fondului construit este sub presiunea dezvoltării zonelor de locuire și turism utilizând tehnici 

și materiale de construire netradiționale; 
Priorități 

– dezvoltarea omogenă a fondului construit în funcție de specificul satelor componente ale comunei Cerbăl 
pentru o dezvoltare uniformă ce permite sustenabilitatea proiectelor de dezvoltare, a sistemului de obiective 
publice de importanță locală; 

– stabilirea unor reglementări specifice prin care se conturează un aspect uniform al localității prin tipologia 
fondului construit, materiale și tehnici utilizate în dezvoltarea și reabilitarea fondului construit atât în zonele 
protejate cât și în afara acestora; 

– promovarea stilurilor arhitecturale existente pe plan local – dezvoltarea localității utilizând materiale și 
tehnici disponibile pe plan local. 
 

V. Probleme de mediu 
Disfuncții 

– colectarea și depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere și de altă natură în locurile prevăzute și în 
afara acestora; 

– colectarea neselecționată a deșeurilor; 
– lipsa echipării edilitare corecte; 
Priorități 

– măsuri de reabilitare a zonelor ce prezintă riscuri naturale; 
– protejarea zonelor împădurite pentru diminuarea poluării prin noxe; 
– protejarea resurselor naturale și exploatarea durabilă a acestora; 
– evaluarea posibilităților de colectare selectivă a deșeurilor; 
– reabilitarea zonelor afectate de activități de tip industrial, depozitare, zone de depozitare deșeuri, etc.; 
– implementarea conceptelor ECO în tehnologiile de construire utilizate: dale înierbate, surse alternative de 

energie, sisteme verzi de reciclare a deșeurilor menajare etc. care pot fi dezvoltate pentru sustenabilitatea locală; 
VI. Peisajul și problemele sale 
Disfuncții 

– Peisajul de acces / intrare în comună carosabil nu este suficient valorificat în prezent, necesitând 
amenajări specifice;   

– Este necesară îmbunătățirea căilor de acces prin amenajarea peisagistică a peisajului aferent căilor de 
comunicație rutieră și a zonei adiacente, ca „semnal” de intrare în comună;  

– Probleme de infrastructură întâmpinate la nivel regional: calitatea slabă a drumurilor, sistemul deficitar de 
iluminare și marcare stradală; 
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– Obiectivele locale nu sunt semnalizate prin hărți și indicative; 
– Nu există amenajate spații de odihnă pentru turiști, trasee turistice naturale / relaxare / agro-turism între 

satele componente, pe dealurile adiacente comunei; 
– Nu există amenajate puncte de belvedere către principalele obiective naturale; 
– Nu există activități turistice diversificate (turism cultural, culinar, al meșteșugurilor locale, ecvestru, 

peisager, agro-turism); 
– Slaba amenajare a spațiilor publice cu potențial (bisericile, Primăria). 
Priorități 

– reabilitare/dezvoltare infrastructură locală de interes public - creare puncte de atracție pentru agroturism 
– dezvoltarea turismului;  
– amenajarea căilor de acces / peisajului de acces;  
– menținerea elementelor de peisaj natural caracteristice;  
– dezvoltarea turismului tematic Ținutul Pădurenilor, componentă a peisajului cultural (obiceiuri, tradiții, 

meșteșuguri, portul popular local, etc).  
 

2.13 NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 
Cerințele și opțiunile populației exprimate prin aleșii săi (administrația publică locală) s-au concentrat pe 

următoarele probleme: 
a. valorificarea terenului neconstruit, situat în intravilanul satelor, pentru realizarea de locuințe, structuri de 

primire agroturistice și servicii de interes general, interesul fiind public-privat, dar și individual-colectiv; 
b. includerea în intravilan a unor terenuri stabile din punct de vedere geotehnic pentru valorificarea în 

interesul comunității și al proprietarilor privați; 
c. modernizarea cu prioritate a drumurilor și străzilor existente; 
d. valorificarea potențialului turistic și antropic, în intenția de a atrage cât mai mulți vizitatori și de a crea o 

zonă de agrement cu valențe culturale și ecologice; 
e. valorificarea terenurilor proprietate a domeniului public de interes local, pentru completarea gamei de 

dotări de interes public (dispensar, punct farmaceutic etc.) și pentru atragerea de investitori în domeniul 
activităților economice și turistice; 

f. Creșterea gradului de echipare cu utilități gospodărești în toate satele componente, valorificarea 
potențialului natural și antropic de care dispune comuna și poate atrage investiții: 

- evacuarea apelor pluviale prin amenajarea corespunzătoare a șanțurilor; 
- sporirea numărului de traversări de șanțuri și repararea celor existente; 
- extinderea sistemului de alimentare cu apă în toate zonele localităților componente; 
- modernizarea iluminatului public; 
- acces la telefonie mobilă și internet; 
- acces la TV prin cablu; 

 

3. DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ  
Desi valoarea unui concept este deseori masurată prin gradul său de materializare, în practică, în cazul 

conceptului de dezvoltare urbană, cu toate că materializarea acestuia poate dura zeci de ani, valoarea lui 
influentează în mod fundamental evolutia localității si gândirea locuitorilor săi încă din momentul enunțării. 

Conceptul de dezvoltare urbană gândit în formula mai multor alternative separate sau comasate 
reprezintă un instrument complex si interactiv, dar si suplu în acelasi timp, fiind necesară adaptarea sa continuă la 
realitatea in schimbare, utilizatorii săi (Consiliul Local, Institutiile județene și cele descentralizate ale Guvernului în 
teritoriu, dar si Societatea civila) urmand sa-l adapteze treptat necesitatilor lor. 

Planul Urbanistic General reprezinta un instrument care trebuie sa functioneze ca un ghid pe termen 
mediu si lung pentru coordonarea si armonizarea planificarii si a deciziilor luate zi de zi. 

Etapa de diagnostic cuprinde analize multidisciplinare, în plan social, economic şi teritorial, care prezintă 
problematica, ierarhizarea şi priorităţile domeniilor diagnosticate la nivel local, zonal și judeţean. 
 Sintetizarea problemelor identificate precum şi a factorilor de favorabilitate pentru fiecare domeniu 
analizat s-a realizat sub forma unei analize. S-au evidenţiat oportunităţile și riscurile, dar și prioritățile care se 
manifestă în teritoriul administrativ, în vederea prefigurării dezvoltării posibile viitoare. 
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Diagnosticul prospectiv s-a elaborat pe cele patru domenii ţintă: structura teritoriului, structura socio-
demografică, structura activităţilor economice şi contextul suprateritorial. 

Diagnosticul prospectiv urmăreşte investigarea şi estimarea condiţiilor viitoare ale fenomenelor şi 
proceselor ce au loc în teritoriu, pentru evidenţierea atât a aspectelor negative cât şi a oportunităţilor legate de 
desfăşurarea acestora. Formularea acestor aspecte, care se constiuie în factori favorabili, sau nu, pentru 
dezvoltarea teritoriului s-a realizat prin raportare la principalele obiective pe domenii ţintă prezentate în etapa 
anterioară. Pentru problemele şi oportunităţile identificate s-au identificat areale de manifestare relativ omogenă. 

Pe baza diagnosticului prospectiv şi a evaluării decalajului dintre situaţia actuală şi cea considerată 
necesară pentru orizontul stabilit, s-a formulat diagnosticul general al teritoriului comunei. 

Diagnosticul general are ca scop integrarea rezultatelor diagnosticului prospectiv pe domenii ţintă, în 
vederea evidenţierii principalelor aspecte negative care afectează structurile teritoriale, sociale şi economice ale 
comunei, precum şi a atuurilor şi oportunităţilor de care acesta beneficiază. Se stabilesc astfel şi relaţiile dintre 
diferitele domenii, pentru a obţine formulări sintetice ale unor probleme complexe şi pentru a putea stabili ierarhia 
priorităţilor de soluţionare, în funcţie de gravitatea problemelor. 

La baza formulării diagnosticului general au stat în primul rând rezultatele diagnosticului prospectiv efectuat 
de specialiștii întocmitori ai studiilor de fundamentare PUG. 
 

3.1 DIANOSTIC PROSPECTIV PE BAZA INFORMAȚIILOR DIN STUDIILE DE FUNDAMENTARE 
1. Actualizare suport topografic, scara 1:5.000, proiectant S.C. Ambient Urban S.R.L. Târgoviște; 
2. Studiu condiții geotehnice și hidrogeologice, proiectanți dr. ing. geol. MIHAI – ALEXANDRU 
SAMOILĂ, ing. CRISTIAN – GABRIEL SAMOILĂ; 

3. Studiu istoric general, proiectant arhitect Cătălina Dana Preda, specialist Ministerul Culturii; 
4. Studiu peisagistic pentru PUG comuna Cerbăl, proiectant dr. urb. Andreea Popa; 
5. Analiza demografică a populației comunei Cerbăl, proiectant sociolog Spiroiu Livia; 
6. Studiu prospectiv, proiectant sociolog Spiroiu Livia; 
7. Studiu privind analiza calității factorilor de mediu, proiectant S.C. Ambient Urban s.r.l.; 
8. Studiu de fundamentare privind organizarea circulației, proiectant S.C. Ambient Urban s.r.l.  

În urma elaborării studiilor de fundamentare și a consultării autorităților locale, au fost subliniate 
următoarele priorități, propuneri și recomandări: 
 

STUDIU CONDIȚII GEOTEHNICE ȘI HIDROGEOLOGICE – Propuneri și recomandări 
Activități și acțiuni cerute de actele normative 
La baza proiectării construcțiilor ce urmează a se executa pe teritoriul comunei Cerbăl sau a celor care 

urmează a se repara sau consolida vor sta studii geotehnice întocmite în conformitate cu: „Normativ privind 
principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare”, indicativ NP 074-2014.   

Recomandări pentru administrația publică locală:  
Proiectul pentru autorizarea construcțiilor se va face pe baza unui studiu geotehnic întocmit 

conform legislației în vigoare pentru fiecare obiectiv în parte. 
Pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță normală, deosebită și excepțională se va face 

verificarea de către un verificator Af atestat.  
Recomandări specifice zonelor de riscuri naturale și antropice  

1. Zone afectate de fenomene de inundabilitate  
Se va respecta zona de protecție pentru cursurile de apă impusă de Apele Române.  

2. Zone afectate de fenomene de instabilitate  
Stabilirea limitei intravilanului se va face pe baza hărților cu zonarea  geotehnică și a probabilității de 

producere a alunecărilor de teren, risc de instabilitate. 
Pentru zonele cu potențial mediu și mediu – mare de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de risc ce 

apar la amplasarea construcțiilor, se vor avea în vedere următoarele recomandări: 
� amplasarea construcțiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu  calculul stabilității versantului la 

încărcările suplimentare create de construcții;  
� se vor proiecta construcții ușoare; 
� nu se vor executa lucrări de săpătură de anvergură pe versant (șanțuri adânci, platforme, taluze verticale, 

umpluturi etc); 
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� se vor executa numai săpături locale pentru fundații izolate sau ziduri de sprijin care vor fi betonate 
imediat ce s-a terminat săpătura; 

� se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea apei în săpătură; 
� se vor dirija apele din precipitații prin rigole bine dimensionate și dirijate astfel încât să nu producă 

eroziuni; 
� se vor planta arbori la o distanță corespunzătoare față de construcțiile ce urmează a se executa. 

Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate și cele improprii de construit se va avea în vedere 
împădurirea lor. 

3. Riscul antropic  
La amplasarea construcțiilor în apropierea liniilor electrice se va solicita avizul de la Electrica S.A.  
La sistematizarea teritoriului se va ține cont de zonele de protecție ale diferitelor obiective din zonă și de 

traseele de utilități, mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate mare. 
La autorizarea construcțiilor se va solicita aviz de la instituții competente (Electrica,  Apele Române, etc) 

 

STUDIU ISTORIC GENERAL 
Recomandări privind definirea și delimitarea zonelor de protecție și a celor construite protejate 
Definirea zonelor de protecție se realizează pentru monumentele înscrise în LMI – ceea ce nu este cazul, 

din nefericire, pentru satele componente ale comunei Cerbăl. 
Dar având în vedere propunerea de clasare în regim de urgență a bisericilor de lemn (de sec. XVII-

XVIII și XIX), această zonă poate fi delimitată preventiv în jurul acestor obiective. 
Zonele de protecție ale monumentelor sunt constituite din suprafața de teren în care acțiunea factorilor 

naturali și antropici poate avea un impact negativ direct asupra monumentelor, cu următoarele efecte: 
– distrugerea bunurilor construite ce constituie elementul de patrimoniu; 
– degradarea peisajului înconjurător (peisajul aflat în imediata apropiere este reprezentat de cimitirul 

localității, care este în general amplasat într-o livadă de pomi fructiferi); 
– împiedicarea perceperii bunului. 

Delimitarea unor localități sau părți de localitate și clasarea lor ca sit rural nu necesită instituirea unor 
Zone Construite Protejate; aceste situri rurale protejate (Merișoru de Munte, Poienița Tomii, Arănieș, Poiana 
Răchițelii parțial) vor fi delimitate în funcție de specificitatea fiecărei localități, în vederea punerii în valoare a 
elementelor caracteristice în cadrul dezvoltării propuse prin documentația de urbanism – PUG comuna Cerbăl. 

Protejarea diverselor tipuri de țesut urban și a diverselor tipuri de clădiri publice sau private va face 
posibilă o lectura optimă a identității culturale a zonei etnografice a Ținutului Pădurenilor, a localității și o protecție 
adecvată prin instituirea reglementărilor specifice fiecărei zone. 

Se vor include în RLU prevederi legate de modul de amplasare pe parcelă a unor construcții noi 
(respectând modalitatea de amplasare tradițională în gospodărie), a volumetriei optime (determinată prin 
maximum de amprenta la sol și raportul intre aria construită și suprafața parcelei specifică fiecărui sat) cât și a 
proporției dintre elevația casei și cea a acoperișului, a materialelor utilizate – lemn, zidărie tencuită – și a culorilor 
posibil de utilizat – atât la zugrăvelile fațadelor cât și la tâmplării sau învelitori. 

Toate aceste reglementari vor facilita dezvoltarea armonioasă a localităților, păstrând specificul zonei și 
dând în același timp posibilitatea unei dezvoltări sustenabile, îmbunătățind calitatea vieții locuitorilor. 

 

STUDIU PEISAGISTIC 
Propuneri de protecție și conservare peisagistică 
Propunerile de protecție și conservare peisagistică sunt strâns relaționate dezvoltării sectoriale 

previzionate pentru comuna Cerbăl. Principalele direcții de protecție și conservare a peisajului natural și antropic 
vizează:  

� reabilitarea / dezvoltarea infrastructurii locale de interes public și crearea de puncte de atracție pentru 
agroturism – reabilitare drumuri de acces, realizare de parcări / puncte de staționare care să permită inclusiv 
accesul la puncte de belvedere destinate valorizării macro-peisajului, creare circuite agroturistice tematice 
combinate cu oferta culturală a zonei;  

� dezvoltarea turismului rural (agroturism, ecoturism etc.)  
� amenajarea căilor de acces/ peisajului de acces, crearea de puncte de informare turistică cu indicarea 

obiectivelor de interes turistic;  
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� menținerea elementelor de peisaj natural caracteristice comunei, inclusiv practica agriculturii terasate pe 
culmile deluroase/ muntoase  

� dezvoltarea turismului tematic Ținutul Pădurenilor: componenta peisaj cultural (obiceiuri, meșteșuguri, 
tradiții, portul popular local)  

� menținerea tipologiei acceselor spre localitățile componente, ca parte identitară a peisajului local. 
Propuneri punctuale: 

� valorificarea resurselor de patrimoniu construit locale (situri arheologice, clădiri) și integrarea în circuite 
turistice mixte, dedicate ecoturismului și agroturismului;  

� amenajare platforme de staționare / belvedere destinate turismului de observație (macro- și mezzo- 
peisaj)  

� diversificare forme de turism practicabil (agro-turism, piscicol etc.);  
� amenajarea principalelor puncte de acces în comună;  
� menținerea terasamentelor agricole și a modului de cultivare;  
� dezvoltare structuri destinate turismului montan, cinegetic și de pescuit; 
� dezvoltare unități locale destinate procesării tradiționale a produselor agricole locale; 
� dezvoltare structuri turistice de acces în ROSCI 0250 în localitatea Poiana Răchițelii.  

STUDIU PROSPECTIV 
Zonele de intervenție necesare care pot influența direcțiile de dezvoltare ale comunei Cerbăl 

� crearea locurilor de muncă în localitate, în comună sau în zonele apropiate, care să atragă stabilirea 
populației tinere; 

� stimularea natalității prin atragerea cuplurilor tinere sau stimulare materială a mamelor prin programe 
sociale speciale; 

� îmbunătățirea infrastructurii în localitate (asfaltarea drumurilor, îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu 
apă, canalizare și electric); 

� îmbunătățirea sistemului de învățământ, care în prezent este deficitar și insuficient; 
� îmbunătățirea infrastructurii medicale (comuna nu are dispensar medical, medic sau asistent medical); 
� crearea unor piețe de desfacere atât pentru produsele agricole, cât și pentru animale; 
� încurajarea micilor producători, prin implementarea unor programe de finanțare; 
� stimularea turismului rural și promovarea obiectivelor turistice din zonă, a tradițiilor și obiceiurilor locale. 

STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND ANALIZA CALITĂȚII FACTORILOR DE MEDIU 
Propuneri pentru îmbunătățirea calității mediului  

� structurarea echilibrată a categoriilor de folosință a terenurilor adaptată necesităților agriculturii și 
asigurarea calității terenurilor pentru destinațiile agricole propuse; 

� adaptarea structurii funcționale urbane la condițiile de mediu – zonarea funcțională să fie echilibrată, să 
joace un rol activ în dinamica urbană și în conservarea și protecția mediului; 

� conservarea și restructurarea fondului forestier, amenajarea și gestiunea suprafețelor împădurite; 
� protecția și conservarea zonelor naturale în sensul menținerii biodiversității, protecției și conservării 

speciilor și habitatelor;   
� amenajarea eco-funcțională a spațiilor verzi și a suprafețelor forestiere: 

� pentru îmbunătățirea și aducerea la normele internaționale a suprafețelor de spații verzi, în viitor 
trebuie ca administrația locală să acorde un loc aparte pentru mărirea suprafețelor de spații verzi amenajate în 
intravilan șă locuri de joacă pentru copii;  

� educația populației pentru mediu trebuie să cuprindă și elemente de arhitectură peisageră și de 
comportament în spațiul în care trăim zilnic;  

� integritatea și structura pădurii se cer menținute la un nivel cât mai mare de naturalitate;  
� principiile moderne de gestionare și management ecologic impun crearea unei rețele de coridoare 

forestiere de legătură. 
� măsuri necesare pentru protejarea factorului de mediu „aer”; 
� măsuri pentru protejarea factorului de mediu „apă”; 
� măsuri pentru protejarea factorului de mediu „sol, subsol, ape subterane”; 
� măsuri pentru protejarea factorului de mediu „vegetație și așezări umane”; 
� măsuri PSI și de evitare a riscurilor unor accidente; 
� măsuri de supraveghere și control al factorilor de mediu.    
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STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI 
Propuneri privind organizarea circulației: 

� modernizarea tuturor străzilor prin aplicarea de covor asfaltic; 
� creșterea accesibilității în întregul teritoriu al comunei Cerbăl și dezvoltarea uniformă a teritoriului; 
� dezvoltarea unui sistem de circulații pietonale între obiectivele de patrimoniu natural și antropic – 

promovarea localității prin simbolurile specifice – creșterea potențialului turistic – stimularea sentimentului de 
apartenență al cetățeanului la comunitatea locală. 
 

3.2. EVOLUȚIE POSIBILĂ, PRIORITĂȚI 
Rezultatele diagnosticului prospectiv efectuat de specialiștii întocmitori ai studiilor de fundamentare PUG 

au fost completate cu extrase din principalele planuri, programe și proiecte ce au impact asupra localităților 
componente sau a teritoriului comunei Cerbăl sau a arealului din care aceasta face parte : 

 

Planul de Amenajare al Teritoriului Național: 
• Secțiunea 2 - Apa 

• Bazine hidrografice cu resurse specifice mai mici decât media țării între 20-100% din resursa medie; 
• Secțiunea 3 – Zone protejate 

• Zone protejate – rezervații și monumente ale naturii; 
• Zone cu complexitate mare de resurse naturale; 
• Concentrarea în teritoriu a patrimoniului construit cu valoare de interes național foarte mare. 

• Secțiunea 5 – Zone de risc natural 
• Zonă de intensitate seismică pe scara MSK și perioada de revenire – 6 / cca. 100 de ani; 
• Potențial de producere a alunecărilor redus. 

 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Hunedoara: 
• Rețeaua de localități și populația 

• Dezvoltare dotări medicale – cabinete medicină de familie. 
• Infrastructuri tehnice ale teritoriului – căi de comunicații 

• Modernizare drumuri județene culoar de interes local – proiecte în curs de implementare, proiecte cu 
studii de fezabilitate elaborate,  lucrări în continuare, lucrări noi, etapa următoare. 

• Zonificarea teritoriului și funcțiuni economice 
• Dezvoltarea construcției de locuințe în mediu rural; 
• Promovarea meșteșugurilor tradiționale; 
• Potențial etnografic. 

• Strategia de dezvoltare a județului Hunedoara - pe obiective și direcții de dezvoltare - și 
planul de măsuri aferente 

• Modernizare DJ 687J: Hunedoara-Borș-Groș-Cerbăl-Feregi- DJ GGS.km 91+650 – 19+550; 
• Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localitățile rurale învecinate care fac parte din zone 

cu accesibilitate redusă pentru realizarea de proiecte integrate destinate revitalizării zonelor aflate în declin 
(Răchițeua, Fața Roșie, Piatra, Merișoru de Munte, Poienița Tomii, Arănieș, Cutin, Chergheș, Almașu Sec, 
Cârjiți, Popești, Josani, Valea Nandrului, Nandru, Dumbrava, Ciulpăz, Ulm, Cerbăl, Socet, Bătrâna, Poiana 
Răchițel, Runcu Mare, Sohodol, Vadu Dobrii, Fântâna, Lunca Cernii de Jos, Gura Bordului, Valea Babii Negoi, 
Lunca Cernii de Sis, Gotești, Răchitova,Ciula Mică, Ciula Mare, Tuștea, Fărcădin, General Berthelot, Crăguiș, 
Livezi, Boița, Mesteacăn, Dăbâca, Goleș, Toplița, Ciuleni, Hășdău, Văleni, Bunila); 

• Asigurarea condițiilor de transport/modernizarea tronsoanelor de căi de comunicații între localitățile cu 
relații de complementaritate (Zlaști-Boș-Groș-Ulm-Arănieș-Cerbăl-Socet-Feregi-Roșcani-Mihăilești-Dobra); 

• Culoar de interes local din zona centrală a județului care face legătura între culoarele de interes național 
DN 68A și culoarul de interes național DN7; 

• Îmbunătățirea alimentării cu apă; 
 

Planul de Dezvoltare Regională al Județului Hunedoara 2014 – 2020: 
Comuna Cerbăl figurează în Planul de Dezvoltare Regională al Județului Hunedoara 2014 – 2020, cu 
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o serie de proiecte de natură să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare a județului, astfel: 
� Obiectiv Strategic (OS) 1 – Hunedoara recunoscută: Hunedoara, județ cunoscut pe plan european 

pentru identitatea puternică bazată pe sinergia dintre resursele etnografice, istorice și naturale unice: 
– Reparație capitală cu modificare structură la căminul cultural satul Poienița Tomii; 
– Crearea unor condiții optime pentru desfășurarea activităților cultural-artistice și educative; 
– Înființarea unor puncte muzeistice în satele comunei; 
– Reabilitarea lăcașelor de cult din comună;   
– Crearea condițiilor pentru creșterea atractivității turistice a comunei;  

� OS2 – Hunedoara performantă: Hunedoara, județ cu o economie performantă și diversificată, 
bazată pe activități și produse cu valoare adăugată mare, relevante la nivel regional 

– Atragerea investitorilor particulari în comună; 
– Valorificarea produselor de origine animală în comună; 
– Încurajarea investitorilor existenți să-și dezvolte afacerile în vederea creării de noi locuri de muncă; 
– Crearea de IMM-uri și dezvoltarea serviciilor industrial agrare; 
– Crearea unor asociații a crescătorilor de animale și a micilor producători în vederea prezentării 

intereselor acestora; 
– Atragerea investitorilor în domeniul prelucrării laptelui, a cărnii de porc, a cărnii de vită, industria 

lemnului etc.; 
– Sprijinirea asociațiilor care au ca scop turismul local; 
– Procurarea unor utilaje agricole performante; 
– Organizarea de cursuri pentru cetățenii comunei având ca obiective: crearea de microferme, 

accesarea de fonduri europene, asocierea fermierilor, valorificarea produselor agricole, folosirea în agricultură a 
unor tehnici moderne; 

– Organizarea unor cursuri de educație civică și ecologică în școli și comunitate; 
– Organizarea prin orice mijloace a unei campanii de informare a populației, necesare în vederea 

înțelegerii de către aceștia a relațiilor europene;    
� OS3 – Hunedoara inclusivă: Hunedoara, județ cu un capital uman și social crescut, care asigură 

echitabil servicii și oportunități de dezvoltare 
– Asigurarea condițiilor optime necesare desfășurării activităților instructiv-educative în școlile din raza 

comunei – asigurarea conexiunii la internet; 
– Crearea unor condiții optime pentru desfășurarea activităților sportive de către cetățenii comunei; 
– Amenajarea unei baze sportive; 
– Accesul la telefonia mobilă; 
– Accesul la telefonia prin cablu; 
– Înființarea unui punct farmaceutic; 

� OS4 – Hunedoara conectată: Hunedoara, județ cu o accesibilitate ridicată, completată de o bună 
racordare la principalele coridoare de transport european  

– Modernizarea ulițelor sătești de pe raza comunei pe o distanță de 2,800 km – Cerbăl 1,750 km, Socet 
0,150 km, Poiana Răchițelii 0,400 km, Feregi 0,400 km, Poienița Tomii 0,100 km;  

� OS5 – Hunedoara verde: Hunedoara, județ cu calitate crescută a factorilor de mediu 
– Reabilitarea și întreținerea pășunilor comunale; 
– Îmbunătățirea factorilor de mediu la nivelul comunei. 

 

3.3. OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI ÎN EVOLUȚIA URBANISTICĂ 
3.3.1. Obiective generale și specifice 
3.3.1.1. Asigurarea condițiilor și climatului necesare ca localitatea Cerbăl să devină o comună sigură, cu 

acces la infrastructură și servicii comunale de calitate și grad sporit de accesibilitate, astfel încât să se răspundă 
nevoilor comunității: 

– asigurarea unei infrastructuri de bază care să îmbunătățească calitatea vieții și a condițiilor de 
desfășurare a activităților economice; 

– asigurarea accesului la servicii locale constante în calitate și adaptate cerințelor actuale de calitate a vieții 
și de protecție a mediului; 

– stimularea introducerii și utilizării tehnologiilor informatice și ale comunicațiilor. 
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3.3.1.2. Sporirea atractivității comunei Cerbăl ca destinație pentru întreprinzători, investitori, forța de 
muncă și propriii cetățeni: 

– valorificarea și protejarea moștenirii istorice și culturale; 
– sporirea coeziunii culturale a comunei, prin promovarea identității comunei, festivaluri, activități culturale 

care să țină cont de specificul și tradițiile comunității; 
– încurajarea participării cetățenilor la viața societății, în parteneriat cu sectorul ONG, instituțiile de 

învățământ, etc. 
3.3.1.3. Îmbunătățirea calității factorilor de mediu și asigurarea unei valorificări durabile a resurselor 

naturale și construite locale: 
– ameliorarea sau eliminarea elementelor naturale care se opun dezvoltării; 
– îmbunătățirea calității factorilor de mediu; 
– protejarea și promovarea peisajului, spațiilor deschise, biodiversității, ariilor naturale și mai ales a 

pădurilor cu potențial cinegetic; 
– promovarea consumului eficient de energie și valorificarea durabilă a resurselor naturale. 
3.3.1.4. Dezvoltarea resurselor umane, asigurarea unui grad înalt de incluziune socială pentru toate 

grupurile social-profesionale și reducerea disparităților sociale: 
– îmbunătățirea serviciului public de învățământ; 
– ajustarea ofertei educaționale la cererea de pe piața forței de muncă;  
– promovarea ocupării și a incluziunii sociale; 
– combaterea marginalizării sociale. 
3.3.1.5. Dezvoltarea unui mediu de afaceri local dinamic și adaptat caracteristicilor locale, capabil să 

creeze locuri de muncă variate și stabile și să absoarbă forța de muncă: 
– asigurarea cadrului de promovare și sprijinire a apariției și dezvoltării afacerilor, acordarea de facilități; 
– diversificarea activităților economice locale astfel încât să se valorifice resursele locale și să se extindă 

baza de ocupare a forței de muncă locale; 
– revitalizarea agriculturii (reducerea suprafețelor de terenuri agricole neexploatate, promovarea agriculturii 

intensive durabile, îmbunătățirea șeptelului prin introducerea de animale de rasă pură, promovarea oportunităților 
legate de agricultura ecologică, crearea unui centru de dezvoltare a agriculturii care să găsească soluții concrete 
locale pentru situația existentă); 

– promovarea vieții asociative la nivel de comunitate de afaceri locală. 
– informatizarea administrației locale; 
– îmbunătățirea capacității instituționale și reformei în administrație cu ridicarea standardelor funcționării; 
– parteneriate strategice. 

 

3.3.2. Principii generale de management urban 
– dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări de cultură și atitudine în ceea ce 

privește utilizarea resurselor de către populație și operatori economici; 
– întărirea capacităților instituționale prin management eficient, definirea și restructurarea serviciilor publice 

în raport cu resursele, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum și cu doleanțele și cerințele comunității; 
– realizarea programelor și proiectelor prin parteneriat public-privat; 
– schimbul de informații între administrații publice locale cu privire la utilizarea celor mai bune practici (în 

managementul urban sau managementul de proiect); 
– cofinanțare în realizarea programelor și proiectelor pe care sectorul privat nu le poate realiza; 
– integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între sectoare, cât și 

pe verticală, având în vedere corelarea și integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare 
ale județului și ale regiunii din care face parte; 

– managementul ponderat al resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, 
materiale, financiare și umane într-un ciclu natural; 

– utilizarea mecanismelor de piață pentru a atinge ținta sustenabilității, respectiv emiterea de reglementări 
pentru eco-taxe și funcționarea utilităților publice în sistemul de piață; 

– realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura comunității, ori pentru a recupera moștenirea 
culturală și / sau tradițiile întregii comunități locale; 

– fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în baza planului 
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de urbanism general, ca instrument de planificare spațială; 
– evaluarea eficienței utilizării resurselor financiare și umane; 
– identificarea nevoilor comunității locale și a priorităților acesteia; corespondența între lansarea unui 

program sau proiect și nevoile comunității; 
– evaluarea nevoilor comunităților sărace și a capacităților administrației publice locale de a asigura 

accesul acestora la locuință, locuri de muncă și serviciile publice de bază; 
– protecția calității factorilor de mediu. 

 

3.3.3. Priorități specifice localităților comunei Cerbăl  
� În domeniul activităților economice: 
– eliminarea slabei diversificări a sectoarelor economice și a dependenței de sectorul agricol; 
– crearea de locuri de muncă în comună, care să atragă stabilirea populației tinere; 
– atragerea investitorilor în comună; 
– înființarea unor complexe agrozootehnice, puncte de colectare și prelucrare a produselor animaliere; 
– inițierea unor investiții care să valorifice lemnul și derivatele acestuia prin prelucrare; 
– utilizarea proprietăților agricole pentru culturi tip „bio”; 
– crearea unor piețe de desfacere atât pentru produsele agricole, cât și pentru animale; 
– încurajarea micilor producători prin implementarea unor programe de finanțare; 
– atragerea de fonduri pentru procurarea unor utilaje agricole performante; 
– folosirea eficientă a terenurilor agricole; 
– îmbunătățirea infrastructurii de transport și tehnico-edilitare în localitate; 
– încurajarea agroturismului și turismului rural în gospodăriile țărănești pentru valorificarea potențialului 

natural și uman al comunei; 
– remedierea lipsei unui traseu rutier turistic corect amenajat pentru valorificarea peisajului; 
– stimularea turismului rural și promovarea obiectivelor turistice din zonă,  a tradițiilor și obiceiurilor locale; 

încurajarea și stimularea investițiilor în industria artizanală și în prestări de servicii turistice. 
– creșterea vizibilității comunei prin promovarea produselor tradiționale și organizarea de serbări, festivaluri 

tematice.  
– prezervarea unor terenuri pentru realizarea unor dotări turistice, ca alternativă a ocupării forței de muncă 
� În domeniul infrastructurii de comunicație și al accesibilității: 
– creșterea accesibilității în teritoriul studiat; 
– modernizarea tuturor străzilor prin aplicarea de covor asfaltic; 
– realizarea unui sistem de parcaje care deservesc multiple obiective publice și private situate într-o rază 

de deservire definită de o izocronă de 5-15 min; 
– refacerea drumurilor afectate de fenomenele de eroziune; 
– încurajarea mijloacelor de transport alternative – biciclete, role, transport pietonal, etc. – prin realizarea 

de căi de circulație dedicate exclusiv în acest sens; sistemele se vor dezvolta atât pentru rezolvarea necesităților 
de circulație interioare ale comunei Cerbăl, cât și pentru utilizarea acestora în scop turistic; 

– dezvoltarea unui sistem de circulații pietonale între obiectivele de patrimoniu natural și antropic – 
promovarea localității prin simbolurile specifice – creșterea potențialului turistic – stimularea sentimentului de 
apartenență al cetățeanului la comunitatea locală 

� În domeniul protejării mediului înconjurător: 
– măsuri de reabilitare a zonelor ce prezintă riscuri naturale; 
– îmbunătățirea factorilor de mediu la nivelul comunei; 
– protejarea zonelor împădurite pentru diminuarea poluării prin noxe; 
– protejarea resurselor naturale și exploatarea durabilă a acestora; 
– utilizarea pe scară redusă a îngrășămintelor chimice în agricultură; 
– evaluarea posibilităților de colectare selectivă a deșeurilor; 
– amplasarea de coșuri pentru păstrarea curățeniei; 
– reabilitarea zonelor afectate de activități de tip industrial, depozitare, zonelor de depozitare a deșeurilor, 

etc.; 
– implementarea conceptelor ECO în tehnologiile de construire utilizate: dale înierbate, surse alternative de 

energie, sisteme verzi de reciclare a deșeurilor menajare etc. care pot fi dezvoltate pentru sustenabilitatea locală 
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� În domeniul echipării edilitare: 
– extinderea rețelelor de alimentare cu apă; 
– înființarea de rețea de canalizare și stație de epurare a apelor menajere;  
– înființarea unei rețele de gaze; 
– modernizarea iluminatului public; 
– îmbunătățirea accesului locuitorilor comunei la servicii de telecomunicații; 
� În privința dotării cu instituții publice de interes general: 
– amenajarea și echiparea unui centru medical; 
– înființarea unui punct farmaceutic; 
– modernizarea școlilor existente 
� În domeniul culturii, petrecerii timpului liber etc.: 
– integrarea comunei Cerbăl, prin valorile patrimoniului natural și cultural, în sistemul teritorial de valori; 
– reabilitarea și consolidarea lăcașelor de cult; 
– amenajarea zonelor cu potențial și facilități de petrecere a timpului liber, agrement și loisir, inclusiv a 

centrului civic 
 

3.3.4. Optimizarea relațiilor în localitate, în teritoriu și în zona înconjurătoare 
Principalele acțiuni și măsuri ce trebuie întreprinse la nivelul comunei Cerbăl se referă la următoarele : 

– conservarea prin lucrări de întreținere a parametrilor tehnici ai structurilor existente care îndeplinesc 
exigențele legate de asigurarea desfășurării traficului modern în condiții de siguranță și confort; 

– modernizarea și reabilitarea structurilor existente ai căror parametri tehnici nu corespund evoluției 
traficului (ridicarea clasei de încărcare, creșterea lățimii carosabilului și ranforsarea, semnalizarea rutieră, etc.); 

– crearea unor legături organice între diferite categorii de drumuri (drumuri județene, drumuri comunale, 
drumuri vicinale, drumuri de exploatare și străzi) în vederea asigurării unei rețele de drumuri unitare din punct de 
vedere funcțional și omogene din punct de vedere tehnic, în concordanță cu cerințele economiei naționale;  

– acordarea priorității în planificarea lucrărilor de întreținere și reparații pentru drumurile deschise traseelor 
importante din punct de vedere economic, administrativ și turistic; 

– crearea evidențelor tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea în exploatare, precum și 
supraveghere permanentă și revizie sistematică, pentru urmărirea comportării în timp și întreținerea bazei de date 
necesare cunoașterii stării de viabilitate; 

– organizarea activității pentru perioada de iarnă și a programului de combatere a înzăpezirii, corelat cu 
urmărirea comportării rețelei de drumuri față de acțiunea traficului și agenților naturali, propunând măsuri pentru 
exploatarea optimă a rețelei de drumuri. 
 

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE  
Dezvoltarea activităților economice are ca scop menținerea unei diversități funcționale locale pentru 

evitarea fenomenelor de șomaj și pentru creșterea gradului de competitivitate al comunei. Sectoarele economice 
pe care se va dezvolta structura de activități a comunei Cerbăl sunt: 

1. Sectorul primar (agricultura) – reprezentat prin suita de activități agro-zootehnice existente. Printre 
acestea remarcăm faptul că aceste activități sunt de dimensiuni mici, se desfășoară complementar locuirii, fiind 
un element tradițional, cultural specific;  

2. Sectorul secundar (industrie și servicii) – aproape inexistent pe raza comunei; 
3. Sectorul terțiar (turism) – inexistent în comună; 

Sectorul primar este bazat pe fondul funciar disponibil la nivelul comunei Cerbăl. Din analiza situației 
existente și a datelor statistice disponibile, s-a determinat potențialul ridicat de producție agro-zootehnică. 
Sectorul primar de activități se dorește a fi promovat în ideea sustenabilității locale, produsele rezultate fiind 
utilizate la ora actuală în mod exclusiv pentru nevoile locuitorilor. Sectorul primar sub forma actuală reprezintă o 
parte componentă a caracterului comunității locale, care poate fi utilizată în raport de complementaritate cu 
sectorul terțiar prin prisma promovării unui turism bazat pe tradiții și obiceiuri locale. Includerea agriculturii în 
turism se poate face sub forma unor sărbători care coincid cu momentele cheie în viața satului: transhumanța, 
culesul fructelor, etc. 

Dezvoltarea sectorului secundar, în prezent slab reprezentat, ar fi posibilă prin atragerea investitorilor în 
domeniul prelucrării industriale a produselor rezultate din activitățile agro-zootehnice și industriei lemnului. 
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Pe lângă exploatarea și prelucrarea materialului lemnos, o altă oportunitate de valorificare a suprafețelor 
împădurite care ocupă o mare parte din teritoriul studiat ar fi înființarea unei linii de prelucrare a ciupercilor, 
fructelor de pădure sau plantelor medicinale. 

Pentru încurajarea dezvoltării sectorului secundar prin Regulamentul Local de Urbanism au fost permise 
în zonele de locuit serviciile profesionale și a activitățile manufacturiere (ateliere de tâmplărie, țesături, materiale 
tradiționale de construcție, și alte activități specifice comunei). 

Activitățile sectorului terțiar propuse se bazează pe se axează pe dezvoltarea turismului de sejur, 
agroturismului, turismului itinerant (de recreere și cultural).  

Având în vedere relațiile existente la nivel regional și calitatea cadrului natural și antropic existent se pot 
dezvolta servicii specializate, activități profesionale, dotări turistice, workshopuri, tabere științifice etc. 

In prezent comunitatea locală are o percepție greșită în cea ce privește turismul. Pentru încurajarea 
dezvoltării sectorului turistic prin Regulamentul Local de Urbanism au fost permise în zonele de locuit serviciile de 
cazare și agrement fără a fi necesară întocmirea unei noi documentații de urbanism (P.U.Z.). 
 
 

3.5. EVOLUȚIA POPULAȚIEI 
Evoluția în perspectivă a populației este determinată prin intermediul datelor statistice disponibile, a 

analizei fenomenelor demografice și a modelelor analitice specifice. Evoluția populației analizează următoarele 
aspecte: 

− variațiile populației; 
− estimarea locurilor de muncă; 
− corelarea și gestionarea locurilor de muncă cu variantele de evoluție a populației; 
− mobilitatea populației, a forței de muncă și mutații de ordin social. 

Prin compararea ponderilor din cei doi ani de referință a 2006 și 2016, se observă fenomenul de 
îmbătrânire demografică a populației comunei Cerbăl, prin creșterea ponderii populației vârstnice (60 de ani și 
peste) de la 39,04% în 2006, la 46,32% în 2016, înregistrându-se o diferență de 7,28 procente, și scăderea 
populației tinere (15-39 de ani) de la 24,02% la 17,31%, adică o diferență negativa de 6,71 procente. 

Efectele îmbătrânirii demografice a populației pot fi: 
− sporirea presiunii populației inactive, asupra populației active; 
− frânarea creșterii nivelului de trai; 
− scăderea potențialului forței de muncă; 
− creșterea raportului de dependenta a populației vârstnice față de populația tânără; 
− influențarea nivelului productivității muncii sociale. 

Comparând numărul locuitorilor comunei în ultimii 10 ani se constată o scădere a populației cu 19% din 
totalul locuitorilor (de la 569 în 2007 la 462 locuitori în 2016), iar comparativ cu anul 1995 când erau înregistrați 
821 de locuitori, scăderea populației este de aproximativ 44%, adică pe parcursul a aproape 20 de ani populația 
comunei s-a înjumătățit. 

Daca fenomenul de îmbătrânire a populației comunei își menține același ritm, se poate prognoza pentru 
2026 un procent de 53,6 al populației vârstnice (de 60 de ani și peste), adică peste jumătate din totalul locuitorilor 
comunei Cerbăl, și un procent de 10,6 al populației tinere cu vârstele cuprinse între 15 și 39 de ani, adică o 
scădere dramatică a procentului acestei categorii de populație.  

O rată scăzută a natalității și una crescută a mortalității duc către apariția fenomenului de 
depopulare a comunei. Astfel, dacă ritmul depopulării comunei se menține constant, în 2026 se 
prognozează o scădere a populației comunei la jumătate din totalul actual, iar în 2036 este posibilă 
dispariția populației comunei. (Studiu demografic) 
 

3.6. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI RUTIERE 
Un element ce deține un rol important în dezvoltarea comunei Cerbăl îl reprezintă sistemul de circulație 

rutieră (DJ  687J, DJ 708D și seria de drumuri comunale care fac legătura cu comunele învecinate sau cu satele 
din teritoriu).  

Prezența drumurilor de importanță județeană și proximitatea față de căile de comunicație terestră rutieră 
și feroviară existente permite creșterea gradului de accesibilitate și susținerea dezvoltării mediului economic pe 
plan local. În ciuda rolului important deținut de infrastructura de transport, aceasta poate avea un impact negativ 
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în dezvoltarea spațială și morfo-funcțională a localității, datorită modificărilor fundamentale generate față de 
specificul localității. Lucrările de modernizare și extindere a infrastructurii rutiere trebuie realizate astfel încât să se 
păstreze și să se protejeze specificul locului, profilele stradale, relația spațiu public-privat. 

Pentru optimizarea circulațiilor se impun următoarele acțiuni: 
– modernizarea tuturor străzilor prin aplicarea de covor asfaltic; 
– creșterea accesibilității în întregul teritoriu al comunei Cerbăl și  dezvoltarea uniformă a teritoriului;  
– dezvoltarea unui sistem de circulații pietonale între obiectivele de patrimoniu natural  și antropic –   

promovarea localității prin simbolurile specifice – creșterea potențialului turistic – stimularea sentimentului de   
apartenență al cetățeanului la comunitatea locală;  
 

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ. BILANȚ TERITORIAL 
Propunerile din Planul Urbanistic General au ca obiectiv principal eliminarea disfuncțiilor identificate și 

dezvoltarea durabilă a mediului natural, economic, cultural și social ale comunei Cerbăl. 
 Se urmăresc: eliminarea zonelor cu riscuri naturale și reducerea noxelor și pulberilor rezultate din traficul 

rutier, limitarea extinderii intravilanului cu suprafețe ce nu sunt justificate prin existența unor potențiali investitori 
sau prin solicitări exprese din partea populației, protejarea fondului forestier, mărirea suprafețelor verzi amenajate, 
de sport, de protecție și tehnice, impunerea de interdicții permanente de construire în zona culoarelor de protecție 
ale infrastructurii tehnice, impunerea zonelor de protecție sanitară și a zonelor de protecție a bazinelor 
hidrografice, impunerea de interdicții temporare de construire în zona centrală și zonele în care planul parcelar nu 
este structurat din punct de vedere urbanistic. 

Pentru îndeplinirea acestor deziderate, s-a extins și s-a propus structurarea teritoriului intravilan al 
comunei Cerbăl din punct de vedere morfo-funcțional.  

În planșa „Reglementări urbanistice – zonificare” sunt prezentate propunerile și reglementările urbanistice 
pentru fiecare trup de intravilan, zonificarea funcțională și direcțiile principale de dezvoltare a localității. 

Bilanțul teritorial al terenurilor în funcție de categoriile de folosință din interiorul teritoriului administrativ al 
comunei Cerbăl: 

    BILANT TERITORIAL AL FOLOSINTEI SUPRAFETELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV                                                    

TERITORIU ADMINISTRATIV 
AL UNITATII DE BAZA 
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  (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) 

INTRAVILAN PROPUS 82.02 0.55 0.07 13.25 97.91 0.43 0.07 194.30 

EXTRAVILAN 2777.03 9712.46 0.43 110.58 1.49 57.81 3.82 12663.62 

TOTAL 2859.05 9713.01 0.50 123.83 99.40 58.24 3.89 12857.92 

% DIN TOTAL 22.24 75.54 0.00 0.96 0.77 0.45 0.03 100.00 

Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul propus: 

BILANT FUNCTIONAL COMUNA CERBAL 

INTRAVILAN PROPUS 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

Zona locuinte, servicii si activitati economice care nu creeaza disconfort populatiei 77.87 40.08% 

Zone mixte  locuinte si servicii  2.51 1.29% 

Zona locuinte si functiuni complementare individuale 93.07 47.90% 

Zona institutii publice si servicii de interes general 1.87 0.96% 

Zone verzi, de protectie si ambientale / zona sport 2.48 1.28% 

Zona constructii aferente lucrarilor tehnico - edilitare 0.38 0.20% 

Zona gospodarie comunala - cimitire 2.44 1.26% 

Zona cai de comunicatii rutiere si amenajari aferente 13.25 6.82% 
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Zona terenuri agricole 0.00 0.00% 

Zona cursuri de apa 0.43 0.22% 

Terenuri cu vegetatie forestiera - paduri 0.00 0.00% 

Terenuri cu vegetatie forestiera - tufaris 0.00 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN PROPUS 194.30 100% 

 
BILANȚ TERITORIAL COMPARATIV (EXISTENT – PROPUS) 

 

BILAN� FUNC�IONAL COMPARATIV  
(EXISTENT – PROPUS) 

PENTRU LOCALITĂ�ILE COMUNEI CERBĂL 

INTRAVILAN EXISTENT INTRAVILAN PROPUS 

SUPRAFA�Ă (ha) 
PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

SUPRAFA�Ă (ha) 
PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

Zona locuinte si functiuni complementare locuinte individuale 74.74 48.57% 0.00 0.00% 

Zona locuinte, servicii si activitati economice ce nu creaza disconfort 
populatiei 0.00 0.00% 170.94 87.98% 

Zone mixte locuinte si functiuni complementare,institutii publice si 
servicii de interes general 0.00 0.00% 2.51 1.29% 

Zona institutii publice si servicii de interes general 2.60 1.69% 1.87 0.96% 

Zone verzi, de protectie si ambientale  0.00 0.00% 2.48 1.28% 

Zona cai de comunicatii rutiera si amenajari aferente 11.94 7.76% 13.25 6.82% 

Zona gospodarie comunala - cimitire 1.60 1.04% 2.44 1.26% 

Zona constructii aferente lucrarilor tehnico - edilitare 0.36 0.23% 0.38 0.20% 

Zona cursuri de apa, lacuri 0.00 0.00% 0.43 0.22% 

Terenuri agricole 55.34 35.97% 0.00 0.00% 

Terenuri cu vegetatie forestiera - paduri 7.29 4.74% 0.00 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 153.87 100.00% 194.30 100.00% 

În urma actualizării PUG suprafața de intravilan a crescut cu 40,43 ha, de la 153,87 ha intravilan existent 
la 194,30 ha intravilan propus, în special datorită îndreptării acestuia pe limitele de proprietate.  

Bilanțul teritorial comparativ (existent-propus) pentru fiecare sat în parte se prezintă astfel: 

BILANT INTRAVILAN EXISTENT SAT ARĂNIEŞ 

INTRAVILAN EXISTENT INTRAVILAN PROPUS 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

Zona locuinte si functiuni complementare individuale 7.58 53.19% 15.54 92.89% 

Zona institutii si servicii de interes public 0.08 0.56% 0.08 0.48% 

Zona cai de comunicatie si transport         

din care: rutier 1.06 7.44% 1.05 6.28% 

Zona gospodarie comunala - cimitire 0.07 0.49% 0.06 0.36% 

Zona terenuri agricole 4.67 32.77% 0.00 0.00% 

Terenuri cu vegetatie forestiera - paduri 0.77 5.40% 0.00 0.00% 

Terenuri cu vegetatie forestiera - tufaris 0.02 0.14% 0.00 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 14.25 100.00% 16.73 100% 

 
 

BILANT INTRAVILAN EXISTENT SAT CERBĂL 

INTRAVILAN EXISTENT INTRAVILAN PROPUS 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

Zona locuinte si functiuni complementare individuale 19.84 57.96% 34.45 90.04% 

Zona institutii si servicii de interes public 0.64 1.87% 0.64 1.67% 

Zona unitati tehnico-edilitare 0.09 0.26% 0.09 0.24% 

Zona cai de comunicatie si transport         

din care: rutier 2.34 6.84% 2.66 6.95% 
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Zona gospodarie comunala - cimitire 0.16 0.47% 0.16 0.42% 

Zone verzi, de protectie si ambientale / zona sport 0.00 0.00% 0.26 0.68% 

Zona terenuri agricole 9.60 28.05% 0.00 0.00% 

Terenuri cu vegetatie forestiera - paduri 0.21 0.61% 0.00 0.00% 

Terenuri cu vegetatie forestiera - tufaris 1.35 3.94% 0.00 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 34.23 100.00% 38.26 100% 

 

 

BILANT INTRAVILAN EXISTENT SAT FEREGI 

INTRAVILAN EXISTENT INTRAVILAN PROPUS 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

Zona locuinte si functiuni complementare individuale 7.20 43.17% 19.41 86.85% 

Zona institutii si servicii de interes public 0.20 1.20% 0.20 0.89% 

Zona cai de comunicatie si transport         

din care: rutier 1.63 9.77% 2.32 10.38% 

Zona gospodarie comunala - cimitire 0.38 2.28% 0.38 1.70% 

Zone verzi, de protectie si ambientale / zona sport 0.00 0.00% 0.04 0.18% 

Zona terenuri agricole 6.74 40.41% 0.00 0.00% 

Terenuri cu vegetatie forestiera - paduri 0.46 2.76% 0.00 0.00% 

Terenuri cu vegetatie forestiera - tufaris 0.07 0.42% 0.00 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 16.68 100.00% 22.35 100% 

 

 

BILANT INTRAVILAN EXISTENT SAT MERIŞORUL DE 
MUNTE 

INTRAVILAN EXISTENT INTRAVILAN PROPUS 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

Zona locuinte si functiuni complementare individuale 2.83 41.25% 7.10 90.33% 

Zona institutii si servicii de interes public 0.03 0.44% 0.03 0.38% 

Zona cai de comunicatie si transport         

din care: rutier 0.44 6.41% 0.44 5.60% 

Zona gospodarie comunala - cimitire 0.29 4.23% 0.29 3.69% 

Zona terenuri agricole 3.27 47.67% 0.00 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 6.86 100.00% 7.86 100% 

 

 

BILANT INTRAVILAN EXISTENT SAT POIANA 
RĂCHIŢELII 

INTRAVILAN EXISTENT INTRAVILAN PROPUS 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

Zona locuinte si functiuni complementare individuale 18.93 45.15% 62.27 89.00% 

Zona institutii si servicii de interes public 0.41 0.98% 0.50 0.71% 

Zona cai de comunicatie si transport         

din care: rutier 3.79 9.04% 4.38 6.26% 

Zona gospodarie comunala - cimitire 0.70 1.67% 0.70 1.00% 

Zone verzi, de protectie si ambientale / zona sport 0.00 0.00% 2.12 3.03% 

Zona terenuri agricole 17.57 41.90% 0.00 0.00% 
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Terenuri cu vegetatie forestiera - paduri 0.33 0.79% 0.00 0.00% 

Terenuri cu vegetatie forestiera - tufaris 0.20 0.48% 0.00 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 41.93 100.00% 69.97 100% 

 

 

BILANT INTRAVILAN EXISTENT SAT POIENIŢA TOMII 

INTRAVILAN EXISTENT INTRAVILAN PROPUS 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT      
(% din total 
intravilan) 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

Zona locuinte si functiuni complementare individuale 6.74 34.37% 13.60 87.40% 

Zona institutii si servicii de interes public 0.20 1.02% 0.20 1.29% 

Zona unitati tehnico-edilitare 0.02 0.10% 0.02 0.13% 

Zona cai de comunicatie si transport         

din care: rutier 1.16 5.92% 1.31 8.42% 

Zona gospodarie comunala - cimitire 0.40 2.04% 0.43 2.76% 

Zona terenuri agricole 9.04 46.10% 0.00 0.00% 

Zona cursuri de apa 0.41 2.09% 0.00 0.00% 

Terenuri cu vegetatie forestiera - paduri 0.58 2.96% 0.00 0.00% 

Terenuri cu vegetatie forestiera - tufaris 1.06 5.41% 0.00 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 19.61 100.00% 15.56 100% 

 

 

BILANT INTRAVILAN EXISTENT SAT SOCET 

INTRAVILAN EXISTENT INTRAVILAN PROPUS 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

Zona locuinte si functiuni complementare individuale 7.09 63.25% 10.62 90.08% 

Zona institutii si servicii de interes public 0.10 0.89% 0.10 0.85% 

Zona unitati tehnico-edilitare 0.06 0.54% 0.10 0.85% 

Zona cai de comunicatie si transport         

din care: rutier 0.80 7.14% 0.70 5.94% 

Zona gospodarie comunala - cimitire 0.24 2.14% 0.24 2.04% 

Zone verzi, de protectie si ambientale / zona sport 0.00 0.00% 0.03 0.25% 

Zona terenuri agricole 2.50 22.30% 0.00 0.00% 

Terenuri cu vegetatie forestiera - tufaris 0.42 3.75% 0.00 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 11.21 100.00% 11.79 100% 

 

 

BILANT INTRAVILAN EXISTENT SAT ULM 

INTRAVILAN EXISTENT INTRAVILAN PROPUS 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT           
(% din total 
intravilan) 

Zona locuinte si functiuni complementare individuale 3.39 37.25% 10.60 90.06% 

Zona institutii si servicii de interes public 0.13 1.43% 0.13 1.10% 

Zona cai de comunicatie si transport         

din care: rutier 0.74 8.13% 0.40 3.40% 

Zona gospodarie comunala - cimitire 0.16 1.76% 0.18 1.53% 

Zone verzi, de protectie si ambientale / zona sport 0.00 0.00% 0.03 0.25% 

Zona terenuri agricole 3.61 39.67% 0.00 0.00% 

Zona cursuri de apa 0.29 3.19% 0.43 3.65% 
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Terenuri cu vegetatie forestiera - paduri 0.22 2.42% 0.00 0.00% 

Terenuri cu vegetatie forestiera - tufaris 0.56 6.15% 0.00 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 9.10 100.00% 11.77 100% 

 

În urma zonificării funcționale s-a avut în vedere creșterea suprafețelor verzi pentru asigurarea a minim 
26 m²/locuitor, conform OUG 114/2007. 

Pentru atingerea țintei de 26 m2 spațiu verde pe locuitor au fost identificate o serie de terenuri pentru care 
a fost propusă funcțiunea de „Zone verzi, de protecție și ambientale / zonă sport”. 

De asemenea, au fost luate în considerare spațiile verzi din incinta instituțiilor publice (primărie, școli, 
grădinițe, cămine culturale, biserici), care, conform prevederilor R.L.U., trebuie să asigure un procent de 15% 
spațiu verde, din cimitire, care trebuie să asigure un procent de 20% spațiu verde, și drumurile, care trebuie să 
asigure un procent de 10% spațiu verde.  

În urma acestor calcule, rezultă următoarea situație a spațiilor verzi la nivel de comună : 

Funcțiune Suprafață 
(ha) 

Procent spații 
verzi conform 

R.L.U. 

Suprafață spații 
verzi (ha) 

Zone verzi, de protecție și ambientale / zona sport 2,48 100% 2,48 

Instituții publice (primărie, școli, biserici, etc.) 1,87 15% 0,25 

Gospodărie comunală – cimitire  2,44 20% 0,49 

Căi de comunicație rutieră și amenajări aferente 13,25 10% 1,33 

SUPRAFAȚA TOTALĂ a spațiilor verzi din comuna Cerbăl 4,55 

Conform datelor statistice, populația comunei Cerbăl la nivelul anului 2015 este de 461 de locuitori, 
rezultând o suprafață de 98,48 m2 spațiu verde / locuitor.  

Situația spațiilor verzi calculate pentru fiecare sat în parte este următoarea: 
Sat Arănieș 
 

Funcțiune Suprafață 
(ha) 

Procent spații 
verzi conform 

R.L.U. 

Suprafață spații 
verzi (ha) 

Zone verzi, de protecție și ambientale / zona sport 0,00 100% 0,00 

Instituții publice (primărie, școli, biserici, etc.) 0,08 15% 0,01 

Gospodărie comunală – cimitire  0,06 20% 0,01 

Căi de comunicație rutieră și amenajări aferente 1,05 10% 0,11 

SUPRAFAȚA TOTALĂ a spațiilor verzi din satul Arănieș  0,13 

Conform datelor statistice, populația satului Arănieș la nivelul anului 2015 este de 30 de locuitori, 
rezultând o suprafață de 43,33 m2 spațiu verde / locuitor. 

 
Sat Cerbăl 
 

Funcțiune Suprafață 
(ha) 

Procent spații verzi 
conform R.L.U. 

Suprafață spații 
verzi (ha) 

Zone verzi, de protecție și ambientale / zona sport 0,26 100% 0,26 

Instituții publice (primărie, școli, biserici, etc.) 0,64 15% 0,10 

Gospodărie comunală – cimitire  0,16 20% 0,03 



   
 
 

Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism la nivel UAT comuna Cerbăl, județul Hunedoara                                         2016  
 

 

 Memoriu General PUG comuna Cerbăl, județul Hunedoara - revizia 1 

 Proiectant general: S.C. „AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgovi�te 66 
 

Funcțiune Suprafață 
(ha) 

Procent spații verzi 
conform R.L.U. 

Suprafață spații 
verzi (ha) 

Căi de comunicație rutieră și amenajări aferente 2,66 10% 0,27 

SUPRAFAȚA TOTALĂ a spațiilor verzi din satul Cerbăl  0,65 

Conform datelor statistice, populația satului Cerbăl la nivelul anului 2015 este de 89 de locuitori, 
rezultând o suprafață de 73,03 m2 spațiu verde / locuitor. 

 
 
 
 
 

Sat Feregi 
 

Funcțiune Suprafață 
(ha) 

Procent spații verzi 
conform R.L.U. 

Suprafață spații 
verzi (ha) 

Zone verzi, de protecție și ambientale / zona sport 0,04 100% 0,04 

Instituții publice (primărie, școli, biserici, etc.) 0,20 15% 0,02 

Gospodărie comunală – cimitire  0,38 20% 0,08 

Căi de comunicație rutieră și amenajări aferente 2,32 10% 0,23 

SUPRAFAȚA TOTALĂ a spațiilor verzi din satul Feregi  0,37 
Conform datelor statistice, populația satului Feregi la nivelul anului 2015 este de 69 de locuitori, 

rezultând o suprafață de 53.62 m2 spațiu verde / locuitor. 
 

Sat Merișoru de Munte 
 

Funcțiune Suprafață 
(ha) 

Procent spații verzi 
conform R.L.U. 

Suprafață spații 
verzi (ha) 

Zone verzi, de protecție și ambientale / zona sport 0,00 100% 0,00 

Instituții publice (primărie, școli, biserici, etc.) 0,03 15% 0,00 

Gospodărie comunală – cimitire  0,29 20% 0,06 

Căi de comunicație rutieră și amenajări aferente 0,44 10% 0,04 

SUPRAFAȚA TOTALĂ a spațiilor verzi din satul Merișoru de Munte  0,11 

Conform datelor statistice, populația satului Merișoru de Munte la nivelul anului 2015 este de 23 de 
locuitori, rezultând o suprafață de 47.83 m2 spațiu verde / locuitor. 
 

Sat Poiana Răchițelii 
 

Funcțiune Suprafață 
(ha) 

Procent spații verzi 
conform R.L.U. 

Suprafață spații 
verzi (ha) 

Zone verzi, de protecție și ambientale / zona sport 2,12 100% 2,12 

Instituții publice (primărie, școli, biserici, etc.) 0,50 15% 0,05 

Gospodărie comunală – cimitire  0,70 20% 0,14 

Căi de comunicație rutieră și amenajări aferente 4,38 10% 0,44 

SUPRAFAȚA TOTALĂ a spațiilor verzi din satul Poiana Răchițelii  2,75 

Conform datelor statistice, populația satului Poiana Răchițelii la nivelul anului 2015 este de 115 
locuitori, rezultând o suprafață de 239,13 m2 spațiu verde / locuitor. 
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Sat Poienița Tomii 
 

Funcțiune Suprafață 
(ha) 

Procent spații verzi 
conform R.L.U. 

Suprafață spații 
verzi (ha) 

Zone verzi, de protecție și ambientale / zona sport 0,00 100% 0,00 

Instituții publice (primărie, școli, biserici, etc.) 0,20 15% 0,03 

Gospodărie comunală – cimitire  0,43 20% 0,09 

Căi de comunicație rutieră și amenajări aferente 1,31 10% 0,13 

SUPRAFAȚA TOTALĂ a spațiilor verzi din satul Poienița Tomii 0,25 

Conform datelor statistice, populația satului Poienița Tomii la nivelul anului 2015 este de 44 de locuitori, 
rezultând o suprafață de 56,82 m2 spațiu verde / locuitor. 
Sat Socet 
 

Funcțiune Suprafață 
(ha) 

Procent spații verzi 
conform R.L.U. 

Suprafață spații 
verzi (ha) 

Zone verzi, de protecție și ambientale / zona sport 0,03 100% 0,03 

Instituții publice (primărie, școli, biserici, etc.) 0,10 15% 0,02 

Gospodărie comunală – cimitire  0,24 20% 0,05 

Căi de comunicație rutieră și amenajări aferente 0,70 10% 0,07 

SUPRAFAȚA TOTALĂ a spațiilor verzi din satul Socet 0,16 
Conform datelor statistice, populația satului Socet la nivelul anului 2015 este de 50 de locuitori, 

rezultând o suprafață de 32 m2 spațiu verde / locuitor. 
 

Sat Ulm 
 

Funcțiune Suprafață 
(ha) 

Procent spații verzi 
conform R.L.U. 

Suprafață spații 
verzi (ha) 

Zone verzi, de protecție și ambientale / zona sport 0,03 100% 0,03 
Instituții publice (primărie, școli, biserici, etc.) 0,13 15% 0,02 
Gospodărie comunală – cimitire  0,18 20% 0,04 
Căi de comunicație rutieră și amenajări aferente 0,40 10% 0,04 

SUPRAFAȚA TOTALĂ a spațiilor verzi din satul Ulm 0,13 

Conform datelor statistice, populația satului Ulm la nivelul anului 2015 este de 41 de locuitori, rezultând 
o suprafață de 31,71 m2 spațiu verde / locuitor. 
 

3.8. PROTECȚIA MEDIULUI ȘI APĂRAREA ÎMPOTRIVA RISCURILOR NATURALE ȘI ANTROPICE 
Măsurile și acțiunile pentru protejarea și îmbunătățirea calității mediului trebuie să respecte principiile 

generale ale sistemului integrat al managementului de mediu și anume: 

– principiul precauției în luarea deciziilor; 
– principiul prevenirii; 
– principiul utilizării durabile a resurselor naturale; 
– principiul „poluatorul plătește”; 
– principiul precauției în luarea deciziilor; 
– principiul prevenirii riscurilor ecologice; 
– principiul conservării biodiversității; 
– acordarea unei atenții sporite poluanților care dăunează sănătății populației; 
– reconstrucția ecologică a zonelor degradate. 
3.8.1. Recomandări privind reducerea riscului de poluare atmosferică 
Având în vedere că nu există agenți economici în urma activității cărora să existe depășiri la factorul de 

mediu aer, în comuna Cerbăl nu au fost semnalate creșteri peste limita admisibilă la niciunul din indicatorii care 
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compun acest factor de mediu.  
Cu toate acestea, sunt recomandate unele măsuri pentru prevenirea poluării factorului de mediu aer:  

– colaborarea cu autoritatea competentă pentru protecția mediului, inspectoratele județene de poliție și 
serviciile deconcentrate ale autorităților județene în vederea monitorizării acestui factor de mediu; 

– urmărirea și asigurarea prevederilor din planurile de gestionare a calității aerului, cu sprijinul autorităților 
publice teritoriale pentru protecția mediului; 

– orientarea în viitor spre implementarea de tehnologii cu potențial redus de poluare sau nepoluare; 
– utilizarea de tehnologii moderne, nepoluante; 
– reabilitări de drumuri și modernizarea rețelei rutiere prin asfaltare sau pietruire; 
– extinderea zonelor verzi; în acest scop, la eliberarea autorizațiilor de construire pentru obiective noi, se 

vor impune și respecta suprafețele minime de spații verzi și plantate, conform prevederilor legale din 
Regulamentul General de Urbanism; 
 

3.8.2. Recomandări privind reducerea riscului de poluare a apei  
– se impune extinderea sistemului de alimentare cu apă în toate satele comunei și înființarea sistemului de 

canalizare și epurare pentru apele uzate; 
– se impune evacuarea apelor pluviale prin amenajarea corespunzătoare a șanțurilor și sporirea numărului 

de traversări de șanțuri și repararea celor existent; 
– se impune instituirea unor zone de protecție în lungul cursurilor de apă existente și instituirea zonelor cu 

restricții de construire; 
– precizarea în documentațiile de urbanism ulterioare adoptării PUG-ului a restricțiilor privind regimul 

construcțiilor ținându-se cont de limita de inundabilitate; 
– amplasarea de lucrări și construcții în albiile inundabile ale cursurilor de apă, în zonele de protecție ale 

cursurilor de apă, a lucrărilor de gospodărirea apelor și a altor lucrări hidrotehnice se va realiza numai după 
delimitarea zonelor de protecție și cu acceptul autorităților de gospodărirea apelor, respectându-se normele legale 
în vigoare; 

– pentru toate lucrările de investiții la nivel local, ce vor avea legătură cu apele (foraje pentru alimentarea 
cu apă, rețele de aducțiune, rețele de distribuție a apei potabile, rețele de canalizare, stații de epurare, lucrări de 
apărări de maluri, etc), se vor solicita în mod obligatoriu avize de gospodărire a apelor pe baza unor documentații 
tehnice întocmite conform normativelor în vigoare;  

– orice lucrări de traversare a albiei cursurilor de apă se vor realiza numai cu asigurarea condițiilor normale 
de scurgere a apelor în situația unor debite mari; 

– pe perioada execuției lucrărilor se interzice depozitarea materialelor de construcții, a deșeurilor în albie și 
pe malul cursurilor de apă, precum și extragerea balastului din albie;  
 

3.8.3. Recomandări privind reducerea riscurilor de poluare a solului, subsolului și apelor 
subterane 

– realizarea de rețele de canalizare pentru evitarea poluării freaticului cu ape uzate din gospodăriile 
individuale;  

– dimensionarea rețelelor de apă și canalizare în conformitate cu planul de extindere a zonei;  
– delimitarea exactă a zonelor de protecție sanitară pentru surse de apă, stații de tratare apă, stații de 

epurare, cimitire și urmărirea respectarea acestora;  
– interzicerea depozitării deșeurilor în locuri neautorizate; 
– interzicerea creării de depozite necontrolate de deșeuri pe teritoriul administrativ; 
– implementarea sistemul de colectare selectivă a tuturor categoriilor de deșeuri de la populație, în vederea 

atingerii obiectivelor naționale privind gestiunea deșeurilor, respectiv: reducerea cantităților de deșeuri 
biodegradabile, colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje, reducerea cantităților de deșeuri de echipamente 
electrice, electronice prin reciclare și valorificare, gestionarea corespunzătoare a uleiurilor uzate, acumulatorilor și 
anvelopelor uzate, gestionarea altor tipuri de deșeuri conform prevederilor legale specifice; 

– siagurarea managementului deșeurilor prin colectarea selectivă la sursă sau la rampă și educarea 
cetățenilor pentru reducerea cantităților de deșeuri;  

– conștientizarea producătorilor agricoli în cea ce privește utilizarea în exces a îngrășămintelor și 
substanțelor fitosanitare. 
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– amenajarea de platforme pentru compostarea deșeurilor agricole si animaliere rezultate din gospodăriile 
sătești pentru reducerea nitriților și nitraților. Acestea vor fi amplasate pe terenuri aflate în domeniul public al 
localității cu respectarea distanțelor prevăzute în OMS 119/2014 
 

3.8.4. Recomandări privind obiectivele educației de mediu 
Menținerea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu contribuie la prevenirea problemelor mediului și 

sănătății locuitorilor pe viitor; pe de o parte, educația de mediu înseamnă informarea și sporirea cunoștințelor 
elevilor despre mediul înconjurător. 

Pe de altă parte, educația de mediu sporește conștientizarea problemelor și înțelegerea valorilor 
personale prin „descoperirea” atitudinii și înțelegerii, ajutându-i pe elevi (dar și pe părinți) să-și evalueze și să-și 
clarifice sentimentele în ceea ce privește mediul și modul în care contribuie fiecare la problemele acestuia. 

Educația de mediu este și practică, în sensul învățării unor lucruri de genul: cum se plantează un copac, 
cum putem să reducem consumul sau cum să trăim producând un impact negativ cât mai mic asupra mediului.  

În mod specific, educația de mediu accentuează următoarele cinci obiective: 
� Conștientizarea: ajută oamenii să capete înțelegere și sensibilitate față de întreg mediul (dar și față de 

fiecare componentă evaluată separat) și problemele lui; le dezvoltă abilitatea de a percepe și de a deosebi 
stimulentele, de a procesa, rafina și extinde aceste percepții; contribuie la folosirea acestor abilități noi în mai 
multe contexte. 

� Cunoașterea: ajută oamenii să capete o înțelegere de bază privind funcționarea mediului, interacțiunea 
oamenilor cu mediul și despre cum apar și pot fi rezolvate problemele de mediu. 

� Atitudinea: ajută oamenii să capete un set de valori și sentimente de grijă pentru mediu, motivația și 
devotamentul de a participa la menținerea calității mediului. 

� Deprinderi: ajută oamenii să capete abilități necesare identificării și investigării problemelor mediului și să 
contribuie la rezolvarea lor. 

� Participarea: ajută oamenii să capete experiență în utilizarea cunoștințelor și abilităților dobândite, în 
vederea unor acțiuni pozitive și bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului. 

Pentru înlăturarea cauzelor generatoare ale problemelor referitoare la educația ecologică, trebuie făcută 
legătura cu componentele esențiale în dezvoltarea structurii civile de opinie:  

– dezvoltarea instituțională a ONG-urilor; 
– dezvoltarea parteneriatelor cu structurile de stat, administrație județeană și locală și agenți poluatori;  
– informarea publică și accesul la informație;  
– implicarea autorităților locale (primărie, școală, dispensarul local, biserica, etc.) în activitatea de educație 

ecologică și prevederea unui buget pentru realizarea materialelor informative; 
– întocmirea de proiecte de promovare care să cuprindă acțiuni de conștientizare a populației privind 

necesitatea protecției mediului înconjurător, în colaborare cu instituțiile de învățământ mediu și universitar; 
– participarea populației la acțiunile de concepere, adoptare și implementare a programelor și proiectelor 

comunitare, atât cu finanțare europeană, cât și din programe naționale. 
  

3.8.5. Măsuri în zonele cu riscuri naturale 
Proiectul pentru autorizarea construcțiilor se va face pe baza unui studiu geotehnic întocmit conform 

normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte. 
Pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță normală, deosebită și excepțională se va face 

verificarea de către un verificator atestat. 
3.8.5.1. Zone afectate de fenomene de inundabilitate 
Se va respecta zona de protecție pentru cursurile de apă impusă de Apele Române. 
3.8.5.2. Zone afectate de fenomene de instabilitate  
Pentru zonele cu potențial mediu și mediu-mare de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de risc ce 

apar la amplasarea construcțiilor se vor avea în vedere următoarele recomandări: 
– amplasarea construcțiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu calculul stabilității versantului la 

încărcările suplimentare create de construcții;  
– se vor proiecta construcții ușoare; 
– nu se vor executa lucrări de săpătură de anvergură pe versant (șanțuri adânci, platforme, taluze verticale, 

umpluturi etc); 
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– se vor executa numai săpături locale pentru fundații izolate sau ziduri de sprijin care vor fi betonate 
imediat ce s-a terminat săpătura; 

– se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea apei în săpătură; 
– se vor dirija apele din precipitații prin rigole dimensionate și dirijate astfel încât să nu producă eroziuni; 
– se vor planta arbori la o distanță corespunzătoare față de construcțiile ce urmează a se executa. 

Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate și cele improprii de construit se va avea în vedere 
împădurirea lor.  

3.8.5.3. Riscul antropic  
La amplasarea construcțiilor în apropierea liniilor electrice, se va solicita avizul de la Electrica S.A.  
La sistematizarea teritoriului se va ține cont de zonele de protecție ale diferitelor obiective din zonă și de 

traseele de utilități, mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate mare. 
La autorizarea proiectelor de construcție se va solicita avizul de la instituțiile competente (Electrica S.A, 

Apele Române, etc). 
3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
3.9.1. Alimentarea cu apă 
 Dezvoltarea centrelor populate implica cresterea gradului de confort al populatiei si consumul unor 

cantitati sporite de apa. 
 Asigurarea necesarului de apa si evacuarea apelor reziduale se inscrie in randul problemelor majore, 

acute si dificil de rezolvat. 
 Apa reprezintă mediul în care se desfășoară toate procesele vitale.  
Cantitatea mare de apă folosită în consum creează posibilitatea ca, atunci când este necorespunzătoare 

să devină factor de răspândire a bolilor în rândul populației.  
Ca urmare aprovizionarea cu apă trebuie să asigure apă în cantitate suficientă și de bună calitate.  
Apa potabilă trebuie să prezinte caracteristici organoleptice, fizice, chimice și bacteriologice proprii 

consumului și care, odată consumată să nu prezinte nici un pericol pentru sănătatea oamenilor. 
Rețelele de distribuție în localitățile Cerbăl, Poienița Tomii, Socet și Feregi se vor extinde atât pentru 

străzile neracordate la sistemul de alimentare cu apă cât și pe cele pe care se preconizează  extinderea 
intravilanului.   

După realizarea de studii specifice aprofundate, se va stabili soluția alimentării cu apă a satului Poiana 
Răchițelii. Prin PUG se propune înființarea unei captări din izvoarele existente în vestul localității, înființarea unei 
stații de tratare apă cu rezervor amplasate în vecinătatea sursei și înființarea rețelei de distribuție în tot satul. În 
cazul în care prin studiul de specialitate se constată că debitul izvoarelor propuse pentru captare nu este suficient 
se vor găsi soluții noi, soluții ce pot avea inclusiv foraje. 

Conductele de distribuție vor fi dimensionate pentru debitul orar maxim și verificate la consumul pe timp 
de incendiu.  

Rețeaua de distribuție va fi realizată din conducte de polietilena de inaltă densitate montate ingropat (sub 
adâncimea de ingheț) și va fi prevazută cu vane de sectionare montate in cămine amplasate la distanțe de 
max.600 m. 

Pe rețeaua de distribuție se vor monta hidranți supraterani de incendiu, pe principalele străzi ale 
localităților (in principal in intersecții) la distanțe de maxim 500 m intre ei și cismele stradale la 200-250 m intre 
ele. 

Tronsoanele prevazute cu hidranți de incendiu, vor avea F cuprinse intre 63 și 90 mm.. 
 Adâncimea de pozare a tubulaturii, masurată de la generatoarea superioară a conductei trebuie sa fie de 

minim 1.00 m, respectându-se condițiile impuse de furnizor referitoare la preluarea sarcinilor. 
 Lățimea fundului șantului de pozare va fi astfel dimensionată incât să existe minim 30 cm. liberi pe 

marginea fiecarei părți a conductei, și să permită pozarea corectă a acesteia. 
 Inainte de pozare, se va așterne pe fundul șantului nisip in grosime de 15 cm, care constituie patul de 

fundare al conductei. 
 După pozarea tubulaturii, se vor umple cu nisip părțile laterale și spațiul de deasupra generatoarei 

superioare a conductei până la o inălțime de 15 cm. 
   In continuare, intervalul  de deasupra umpluturii cu nisip  pe o grosime  de  30 cm  va  avea  ca  material  

de  umplutura , obligatoriu,  material  fărâmițat  care  să  nu  conțină  pietre, bulgari  de  pământ, resturi  de  pavaj, 
resturi  de  materiale  sau  ramășite  organice. 
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 Zona cuprinzând părțile laterale ale conductei și cea de deasupra generatoarei superioare, până la 
minimum 30 cm. peste generatoarea superioară constituie zona de umplutură specială. 

 Executarea  patului de pozare și montarea conductelor se va face numai in absența apei.  
 Căminele de vane vor fi amplasate pe conductele principale in general la intersecții și au structura 

constructivă din beton armat cu dimensiuni variabile funcție de instalațiile hidraulice interioare. Trecerea 
conductelor prin pereții căminelor se face prin intermediul pieselor speciale de trecere și/sau etansare. 

 Robineții de secționare  se vor prevede pe ramificațiile din conductele principale . 
 Hidranții subterani de incendiu se vor conecta la teul din polietilena intercalat pe rețea printr-un racord din 

țeavă de polietilena și piesele de legatură specifice. 
 Conductele vor fi proiectate astfel  incat sa conlucreze cu patul de fundare și umplutură din zona  

conductei. 
 Suprafața patului de pozare trebuie sa  fie continuă, netedă și să nu conțină particule mari care pot  

produce încărcări punctiforme asupra  conductelor. 
 Dimensionarea zonelor de protecție sanitară cu regim sever se va face in conformitate cu HG nr.930 din 

11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și 
hidrogeologică, astfel;  

a) stații de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;  
b) instalații de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalației;  
c) rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;  
d) aducțiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;  
e) alte conducte din rețelele de distribuție, 3 m.  

 

3.9.3. Canalizare 
Având în vedere numărul mic de locuitori din comună soluția cea mai viabilă din punct de vedere al 

costurilor și pentru care se optează prin PUG este înființarea rețelei de canalizare pentru fiecare sat în parte, iar 
pentru colectarea și epurarea apelor uzate realizarea de fose septice sau rezervoare de înmagazinare a apei 
uzate, care va fi ulterior transportată cu vidanje către cea mai apropiată stație de epurare. 

După realizarea de studii specifice aprofundate se va stabili numărul exact de fose septice vidanjabile 
necesare pentru fiecare sat în parte. 
 

3.9.4. Alimentare cu energie electrică 
Gestionarea și administrarea serviciilor de iluminat public, precum și funcționarea și întreținerea 

sistemelor de iluminat public reprezintă o responsabilitate continuă a autorităților administrației publice locale, 
care vor putea organiza servicii de iluminat public conform cerințelor comunitare. 

Pentru realizarea unui sistem de iluminat public corespunzător, este necesar să se adopte o serie de 
măsuri, după cum urmează: 

– realizarea unei infrastructuri corespunzătoare pentru asigurarea iluminatului public; 
– creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale; 
– punerea în valoare a patrimoniului arhitectural și peisagistic al localităților, printr-un iluminat ornamental 

adecvat. 
– exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente 

serviciului; 
– reabilitarea infrastructurii acolo unde este necesar datorită depășirii termenului de exploatare a rețelelor 

de iluminat. 
Autoritățile administrației publice locale vor adopta hotărâri referitoare la aprobarea programelor de 

dezvoltare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de iluminat existente și a programelor de înființare a 
noi rețele de iluminat public.  

Totodată vor coordona proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-economice – studiile de fezabilitate în 
care se vor identifica sursele de finanțare a investițiilor precum și soluția optimă din punct de vedere tehnico-
economic. De asemenea, se vor aproba indicatorii de performanță în baza unui studiu de specialitate, cu 
respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul–cadru al serviciului de iluminat public și în caietul 
de sarcini-cadru, care au caracter minimal și trebuie să cuprindă: 

– nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice; 
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– indicatorii de performanță a serviciului; 
– condiții tehnice; 
– infrastructura aferentă serviciului; 
– raporturile operator-utilizator.  

Direcții de acțiune, propuneri de proiecte 
În contextul actual și pentru respectarea țintelor stabilite la nivel european și național, este importantă 

identificarea metodelor, sistemelor și echipamentelor necesare care trebuie să asigure reducerea cheltuielilor cu 
utilitățile ale beneficiarului acestor servicii: 

a) Economii sistematice în consumul de energie electrică, prin soluții moderne de eficientizare a 
consumului, prin: 

– sisteme de iluminat cu consum redus de energie pentru iluminat public, clădiri publice, spitale, unități de 
învățământ, etc. 

– sisteme de monitorizare și control a consumului de energie electrică 
b) Sisteme integrate de soluții pentru eficientizarea consumului energetic, care implică în principal soluții la 

nivelul corpurilor de iluminat: 
– tehnologie LED (lămpi cu tehnologie LED); 
– economizoare de energie electrică, prin tele-gestiune, monitorizare și control; 
– surse alternative de producere a energiei („verde”). 

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor în zonele de extindere a intravilanului se va realiza prin 
rețele electrice aeriene și subterane, funcționând la tensiunea de 220V și 380V (LEA j.t. și LES j.t.), racordate la 
posturi de transformare 20/0,4 kV existente sau amplasate în zonele de extensie de intravilan în care apar 
construcții noi. 

În cazul construcțiilor noi, pentru care nu se poate asigura puterea din posturile de transformare 
existente, se vor realiza racorduri electrice subterane din axul LEA 20 kV.  

Racordurile electrice vor asigura alimentarea cu energie electrică a noi posturi de transformare 20/0,4 kV, 
montate aerian pe stâlpi. 

Reglementările generale privind sistemul de alimentare cu energie electrică vizează activitatea de 
proiectare și de execuție, după cum urmează: 

– se recomandă ca documentațiile de proiectare să cuprindă soluții bazate pe rețele electrice j.t. și 
branșamente realizate preponderent subteran și mai puțin aerian; 

– se vor evita pe cât posibil soluțiile bazate pe variante de branșamente provizorii, punându-se accent pe 
variantele definitive; 

– vor fi executate în timp, pe măsură ce vor fi realizate construcții și investiții noi, posturi de transformare 
aeriene pentru acoperirea puterilor instalate. 

Este recomandat ca stâlpii de iluminat prevăzuți să fie din categoria stâlpilor de folosință comună, pentru 
a permite amplasarea aeriană pe acești stâlpi, la înălțimi de peste 6 m, a unor cabluri de altă natură (telefonie + 
internet, cablu T.V.) 

Se va extinde rețeaua existentă de iluminat public, mărindu-se gradul de acoperire a tramei stradale și a 
altor zone de interes public.  

Execuția tronsoanelor zonale de iluminat public aferente zonelor nou-construite este recomandat să se 
facă simultan cu realizarea structurii rutiere și a celorlalte tipuri de utilități subterane, pentru a se evita stările de 
avarii ce pot apărea în cazul unor execuții necoordonate între activități. 

Traseul rețelelor de iluminat public va trebui să fie judicios ales, în așa fel încât să fie respectate 
distanțele și normele de protejare a celorlalte tipuri de utilități cu care se învecinează. 

De asemenea, se vor prevedea, în funcție de terenul liber existent și de expunerea la soare necesară, 
loturi de panouri solare pentru producerea de energie electrică și livrarea acesteia în sistemul local de alimentare 
cu energie electrică. 
 

3.9.5. Telefonie 
Proiectele de dezvoltare și modernizare în domeniul telecomunicațiilor vor fi inițiate și finanțate de 

societățile comerciale deținătoare, cu acordul autorității administrative locale. 
Pentru autorizarea oricărei construcții sau extinderi, amplasată în apropierea instalațiilor de 

telecomunicații (cabluri, stații emisie – recepție, piloni antenă etc), Primăria Cerbăl va solicita AVIZUL de 
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amplasare emis de Telekom Romania Communications SA sau alte societăți ce dețin respectivele instalații de 
telecomunicații. 
 

3.9.6. Alimentarea cu căldură 
În comuna Cerbăl încălzirea imobilelor se va realiza în continuare, folosind combustibili solizi – lemn și 

cărbune. 
 

3.10. REGLEMENTĂRI URBANISTICE 
 În planșa „Reglementări urbanistice – zonificare” sunt prezentate toate reglementările urbanistice privind 

structura funcțională și configurativ - spațială a comunei Vârfuri. 
 

3.10.1. Soluția generală de organizare și dezvoltare a localităților 
Localitățile comunei sunt așezate pe culmile dealurilor – sate de culme – în zona de platou, la altitudini 

cuprinse intre 800-1000 m, înconjurate de terenurile agricole, fânețe, pajiști și păduri. 
Toate aceste date au configurat morfologia specială a micilor așezări pădurenești, care corespunde 

tipului de sat adunat și sat răsfirat. 
Relansarea dezvoltării urbanistice a satelor comunei depinde, în primul rând, de dezvoltarea economică 

și de infuzia de capital privat în investiții de tot felul, dar cu precădere în domeniul turismului. 
Pentru încurajarea investițiilor se renunță la  tendința separării funcțiunilor principale din localități iar prin 

Regulamentul Local de Urbanism au fost permise în zonele de locuit serviciile profesionale, a activitățile 
manufacturiere (ateliere de tâmplărie, țesături, materiale tradiționale de construcție, și alte activități specifice 
comunei), serviciile de cazare și agrement, etc. 
 

3.10.2. Zone de protecție / interdicție 
S-au instituit următoarele zone de protecție și interdicție: 

– zone de protecție pe baza normelor sanitare la cimitire, gospodărie de apă; 
– zone de protecție pe bază de norme, la construcții și culoare tehnice, rețele electrice de înaltă și medie 

tensiune. 
 

3.10.3. Zonificare funcțională 
Zonificarea funcțională propusă prin prezentul PUG are următoarea structură: 

L/IS – ZONA PENTRU LOCUINȚE, SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI ECONOMICE CE NU CREEAZĂ DISCONFORT 
POPULAȚIEI 
IS – ZONA INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI SERVICIILOR 
GC – ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI ECHIPARE EDILITARĂ 
SP – ZONA SPAȚIILOR VERZI 
C - ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAȚIE  
TH – ZONA TERENURILOR AFLATE PERMANENT SUB APĂ 
EX - ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN 

EX1 – Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră, inclusiv zonele de protecție ale acestora; 
EX2 – Zone rezervate pentru activități agricole; 
EX3 – Zone rezervate pentru activități forestiere; 
EX4 – Zone cu terenuri aflate permanent sub ape; 
EX5 – Zone cu terenuri destinate zonelor de protecție a patrimoniului natural; 
EX6 – Zone cu terenuri neproductive rezultate/în curs de exploatare (cariere, balastiere, exploatații 

miniere) ce urmează a fi supuse măsurilor de refacere ecologică. 
 

                           4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ 
 

Prevederile pe termen lung servesc drept bază de date comună pentru organismele implicate în politicile 
urbane, oferind informatii legate de strategiile de dezvoltare individuală precum si pentru domenii speciale, 
programe sectoriale si programarea și finantarea proiectelor. 



   
 
 

Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism la nivel UAT comuna Cerbăl, județul Hunedoara                                         2016  
 

 

 Memoriu General PUG comuna Cerbăl, județul Hunedoara - revizia 1 

 Proiectant general: S.C. „AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgovi�te 74 
 

Se asigura asfel evitarea situatiei în care diferite strategii sau concepte sectoriale blochează conceptul 
global stabilit prin Planul Urbanistic General . 

In acelasi timp strategia poate fi un factor de atractivitate, fiind sustinuta cu proiecte adecvate pentru 
întreprinzătorii privati, cât si pentru rezidenti, generând astfel programe la scară amplă, în formula parteneriat 
public-privat, (proiecte legate de obiective de utilitate publica, transport, protectia mediului sau asistenta sociala) 
care se încadreaza în conceptul de sustenabilitate. 

Liniile directoare rezultate din strategia de dezvoltare urbană reprezintă o viziune cu perspectivă largă 
care determină imaginea si planificarea urbană pe termen lung (2030). Treptele de integrare în acest program 
sunt reprezentate de strategia pe termen mediu (2025) si cea pe termen scurt (2020). 

Asigurarea conditiilor necesare pentru potentiala păstrare a populatiei în spatiul rural Cerbăl trebuie să 
asigure ca acesta să rămână un teritoriu tânăr si atractiv, cu o populatie cu un nivel educational acceptabil. 

Pentru păstrarea populatiei în actualul intravilan este nevoie de crearea unei diversități de tipuri de locuire 
si de spatii atractive aferente zonelor de locuit cu suficiente facilități care să răspundă cât mai multor nevoi ale 
diferitelor grupuri tintă ale populației, fără a altera natura de excepție. 

Mentinerea populatiei în perimetrul comunei înseamnă asigurarea conditiilor optime pentru cresterea 
economica si implicit mărirea numărului de locuri de muncă, îmbunătățirea conditiilor de locuire, precum si alte 
facilități în raport cu nevoile acesteia si conceptul de dezvoltare durabilă. 

Cresterea nu se referă numai la populatia băștinașă, ci si la posibilitatea stabilirii pe teritoriul său a unor 
companii (investitori) care pot să-și desfășoare activitatea economică în aceste locații. In această situatie se pun 
în discutie rezervele de teren existente pentru dezvoltare pe termen scurt, mediu sau lung. 

Propunerea de dezvoltare spatială include inventarierea următoarelor domenii : 
I. Cresterea urbană, care rezultă din două procese paralele : 
1.Densificarea intravilanului existent 
-Cresterea densității în zonele cu densități reduse si reconversia si restructurarea zonelor cu functiuni 

abandonate, precum si reabilitarea altor zone destructurate sau cu calități functionale diminuate reprezinta o 
alternativa a cresterii capacității teritoriului ; 

2. Expansiunea perimetrului intravilan (extinderea) in zonele cu potential de urbanizare 
-Extinderea controlată în spatii neconstruite, cu încorporarea zonelor cu tendinte preexistente de 

construire, a zonelor care pot completa functionalitatea la scara întregului teritoriu comunal, a zonelor afectate de 
extinderea traficului, pentru solutionarea schemelor de circulatie la macroscara teritorială, a zonelor cu rezerve de 
utilități. 

Functiuni potrivite precum cele mixte, industrie nepoluanta, servicii,își pot găsi locul, ca zone controlate, 
cu densități reduse, împreună cu functiunea de locuire, în vecinătatea zonelor naturale, în perimetrul intravilan. 

Aceasta abordare lasă posibilitatea includerii unor culoare de spatii deschise dinspre zonele urbanizate 
spre spatiile naturale din vecinătatea intravilanului. 

II. Centralitatea 
 Centralitate - functiuni specifice zonei centrale ale comunei si echipamente publice de interes comunitar 

Propunerea 1 - sugerează o dezvoltare a conceptului de centralitate prin constituirea unei scheme 
spatiale de anvergură, echilibrată; 

Astfel - reabilitarea prin protectie, conservare, dezvoltare, densificare partiala a actualei zone centrale a 
comunei în relatie cu zonele de interes din municipiul Hunedoara, astfel încât aceasta să-si mentină si sa-si 
amplifice rolul coordonator și ca zonă de maximă atractivitate ce include protectia arhitecturii traditionale, 
accesibilitate îmbunătățită pentru pietoni, rezervă functională pentru programe reprezentative, o relationare 
directă si facilă cu celelalte localități și cu cadrul natural extrem de generos; 

- dezvoltarea unui al doilea pol de centralitate, reprezentat de zona de centru a satului Poiana Răchițelii 
care să includă preponderent functiuni si obiective de utilitate publică care să beneficieze de o bună accesibilitate, 
legată de modernizarea tramei stradale, echipare și dotare la scara localității, care să permită libertatea de 
mișcare si densitate ceruta de programe arhitecturale specifice zonelor centrale, cu ceva dotări. 

In acelasi timp se va urmari crearea si dezvoltarea mai multor” nuclee de centralitate” in fiecare localitate, 
fiecare dintre ele dezvoltându-si propria identitate, creând o retea de “spatii de calitate” cu forță de atracție în aria 
de interes, potrivit deja tradiției, având în vedere că fiecare localitate avea școală, biserică și cămin cultural, 
locuitorii având acces la acestea în zone mai apropiate decât traditionala zonă centrală, reducându-se astfel 
matricea deplasărilor în și dinspre zona centrală. Aceste zone sunt amplasate astfel încât să beneficieze de 
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conditii optime de accesibilitate prin circulatii (clasice sau alternative), in vecinătatea elementelor majore ale 
cadrului natural, ceea ce crează premiza unor concepte echilibrate în privinta cadrului construit ca și a spatiului 
public conectat la cadrul natural. 

 
 
III. Locuirea 
Functiunea de locuire este asigurata prin locuinte individuale si locuinte speciale, care prezintă functiuni 

turistice sezoniere. 
Se propune : 
-conservarea, reabilitarea si dezvoltarea functiei de locuire in toate spatiile propice acestei funcțiuni; 
-reabilitarea zonelor de locuire prin reconsiderarea cadrului construit si a spatiului public, inclusiv a 

centrelor de interes din fiecare sat ; 
-reabilitarea zonelor de locuinte individuale prin limitarea procesului de mixare de functiuni cu grad redus 

de compatibilitate cu acestea, reducerea circuitelor circulatiei de tranzit, protejarea in raport cu vecinatăți invazive 
si poluante ce s-ar putea solicita spre autorizare. 

-imbunatatirea calitatii spatiului urban aferent zonelor de locuit constituite in conditii speciale (teren in 
panta, etc) prin reabilitarea tramei stradale, a spatiilor publice, echipării cu utilități; 

-cresterea densității zonelor de locuit cu parcelar de tip semirural; 
-introducerea in intravilan pentru crearea de zone de locuit a unor suprafete limitate care prezintă 

potential pentru aceasta functiune prin accesibilitate si rezerva de utilități; 
In paralel se propune dezvoltarea zonelor de locuit în mai multe spatii de extindere a intravilanului in 

formula zone predominant alocate functiei de locuire sau in combinatii cu alte functiuni compatibile specifice (mai 
ales turism). 

-accentuarea identitatii diferitelor zone de locuit prin păstrarea tipologiei locuirii 
-dezvoltarea de zone rezidentiale mixte prin reabilitarea sau constructii noi in scopul cresterii 

compatibilitatii noilor functiuni în raport cu cea traditională de locuire 
-dezvoltarea omogenă a fondului construit în funcție de specificul satelor componente ale comunei Cerbăl 

pentru o dezvoltare uniformă ce permite sustenabilitatea proiectelor de dezvoltare, a sistemului de obiective 
publice de importanță locală; 

-stabilirea unor reglementări specifice prin care se conturează un aspect uniform al localității prin tipologia 
fondului construit, materiale și tehnici utilizate în dezvoltarea și reabilitarea fondului construit atât în zonele 
protejate cât și în afara acestora; 

-promovarea stilurilor arhitecturale existente pe plan local – dezvoltarea localității utilizând materiale și 
tehnici disponibile pe plan local. 

IV. Spatii pentru munca 
Sunt reprezentate de zonele în care se desfășoară activități apartinând sectorului primar, secundar si 

tertiar, respectiv zonele destinate locurilor de munca. 
Strategia propune conservarea principiala a zonelor cu astfel de activități (de altfel foarte rare) privindu-le 

ca potențiale centre de greutate, traditional destinate pentru activități secundare si tertiare nepoluante (reabilitare, 
reconversie, creare de parcuri de activitati, implantarea de functiuni compatibile cu cea de productie si servicii, dar 
și cu locuirea și situarea într-un cadru natural ce merită protejat). 

-conservarea nucleelor de productie si servicii integrate in diferite zone urbane si dezvoltarea lor prin 
reabilitare, reconversie sau extindere 

-integrarea serviciilor si a micii productii in zone cu profil dominant rezidential sau in zonele de dezvoltare 
in conditii de compatibilitate reciprocă. 

-crearea in intravilan, in zonele cu conditii naturale dificile sau in zonele de protectie ale infrastructurii 
majore de grădini pentru agricultură ecologică. 

V. Spatii verzi si pentru petrecerea timpului liber 
Spatiile verzi, circulatiile alternative, spatiile pentru petrecerea timpului liber reprezinta o prioritate legata 

de imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor. 
Strategia dezvolta un concept de multiplicare a scuarurilor de dimensiuni mici si medii in toata structura 

localității unde exista spatii de rezerva neconstruite sau obtinute prin reconversie. 
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Acest concept valorifica specificul tesutului rural traditional derivat din vechea structura rurala care ofera 
posibilitatea amenajarii de mici zone verzi amenajate (square-uri) in zonele generate de modificări și/sau corecții 
ale tramei stradale (intersectii) sau la intalnirea diferitelor tipuri de parcelar. 

In zonele fara parcelar aceasta alternativa propune reamenajarea spatiului public in scopul sporirii 
procentului de zona verde rezultat din optimizarea functiunii de circulatie si parcare. 

In paralel se propune sugereaza crearea unei “centuri verzi” cu spatii ample care sa valorifice elementele 
majore ale cadrului natural, respectiv padurile adiacente intravilanului. Acest sistem de spatii verzi cu rol ecologic 
va putea fi valorificat pentru legarea printr-un sistem de circulatii alternative a diferitelor zone ale tesutului urban. 
Amenajarea malurilor de ape precum si a anumitor trasee din “padurea-parc” va crea spatii pentru petrecerea 
timpului liber precum si puncte de interes pentru turismul de sfarsit de saptamana, valorificând apropierea de un 
centru urban important cum este municipiul Hunedoara. 

Este foarte importanta legarea prin trasee pietonale a diferitelor parcuri, maluri de ape si a zonelor 
aferente pădurii-parc in scopul suprapunerii unui sistem ecologic si natural peste cel construit. 

VI. Circulatii 
Un sistem de circulatii integrat si performant este esential pentru buna functionare a unui ansamblu de 

localități de mici dimensiuni răspâdite într-un areal mare si poate fi imbunatățit pe mai multe căi: 
-îmbunatățirea sistemului de transport public ca o alternativa a deplasărilor cu autoturisme proprietate 

particulară; 
-legaturi multiple si puncte de conexiune intre sistemul de circulatii conventional si sistemul de circulatii 

alternative; 
-aplicarea principiului “multimodal” pentru angrenarea corecta a tuturor capacitatilor de deplasare. 

(parcaje la instituțiile reprezentative, parc de biciclete, etc). 
VII. Structura spatială 
Structura spatiala propusa urmareste amplificarea legaturii intre localități, zona centrală a comunei 

urmând să asigure locatii pentru noi functii urbane cu potential de centralitate. 
De asemenea se are în vedere atenuarea în timp a structurii de tip rural dezvoltată în zona căilor de 

acces prin transformarea perimetrului intravilan într-unul ceva mai compact, fără pierderea specificului satului 
răsfirat. 

Dezvoltarea spatiala va avea la bază principiul care are în vedere gestionarea terenului ca resursă 
primară si epuizabilă a oricărei forme de dezvoltare, urmând câteva reguli de organizare a structurii urbane 
(legate si de ponderea intravilanului existent in raport cu teritoriul administrativ) : 

-Zonele restructurabile (tip brownfield) vor avea prioritate în raport cu cele greenfield (terenuri 
neocupate) într-un raportechilibrat la nivel teritorial ; 

-Extinderea intravilanului – ponderată – si pe baza evaluării necesarului de teren si functiuni pentru 
perioada vizata (termen mediu si lung) ; 

-Urbanizare etapizată si structurată în functie de situatia sistemului global (intravilan si zone 
inconjuratoare) ; 

Schema spatială mai are în vedere : 
- dezvoltarea legăturilor cu elementele majore ale cadrului natural (ape, păduri, terasele dealurilor 

inconjuratoare, statutul unor arii protejate) ; 
- echilibrarea dezvoltarii de tip unidirectional prin extinderea linilor de forta in teritoriu in ideea creerii unui 

intravilan echilibrat și funcțional ; 
 

5. POLITICI ȘI PROGRAME DE INVESTIȚII PUBLICE NECESARE PENTRU IMPLEMENTARE 
Câteva principii ale dezvoltării locale durabile: 
- cetățenii trebuie să se afle în centrul tuturor iniţiativelor de dezvoltare; 
- comunităţile umane trebuie încurajate să-și recunoască valorile culturale, morale şi spirituale; 
- capacitatea comunităţilor de autodeterminare se dezvoltă prin respectarea drepturilor la propria 

dezvoltare; 
- este esențială comunicarea între autoritățile locale și cetățeni, participarea democratică a acestora la 

luarea deciziilor; 
- conservarea si protectia mediului inconjurator se bazează pe crearea și dezvoltarea constiintei 

comunitare ecologice; 
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- încurajarea dezvoltării institutionale se realizează prin construirea unui sistem de colaborare între 
factorii implicați în dezvoltarea locală – învățământ, sănătate, servicii publice diverse, instituții descentralizate ale 
statului și nu în ultimul rând prin parteneriatul cu mediul privat. 

Începând cu anul 2015, au fost lansate 153 apeluri de proiecte pentru programele operaţionale (PO) 
gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (PO Infrastructură 
Mare, Capital Uman, Competitivitate, Asistenţă Tehnică, Regional, Capacitate Administrativă, Iniţiativa pentru 
IMM-uri). Bugetul total lansat pentru aceste apeluri este de aprox. 19,7 miliarde euro, reprezentând 71% din 
alocarea totală de aprox. 28 miliarde euro disponibilă pentru implementarea acestor programe. 

Până la data de 17 noiembrie 2017, la nivel național au fost semnate 1.383 de contracte de finanţare în 
valoare totală eligibilă de peste 6,1 miliarde euro, reprezentând aprox. 22% din alocarea totală aferentă acestor 
PO. În cadrul acestor contracte au fost efectuate plăţi de către autorităţile de management în sumă totală de 1,02 
miliarde euro. Pentru PO mai sus menţionate, s-au primit de la CE fonduri de prefinanţare în cuantum de 1,4 
miliarde euro, reprezentând 6,2% din alocarea UE de aproximativ 22,54 miliarde euro aferentă acestora. 

Până în prezent, valoarea aplicaţiilor de plată transmise la Comisia Europeană este de aproximativ 664 
mil. euro, din care CE a rambursat, până în prezent, suma de 579,2 mil. euro. 

În conformitate cu prevederile regulamentelor europene aplicabile actualei perioade de programare, 
rambursarea cheltuielilor declarate se realizează după finalizarea procesului de desemnare a autorităţilor 
implicate în sistemul de management şi control al fondurilor, care a implicat evaluarea acestora de către 
Autoritatea de Audit din România şi emiterea unei opinii cu privire la conformitatea sistemului cu cerinţele de 
acreditare. 

Sumele alocate României pentru cadrul financiar multianual 2014-2020, pe total, pe ani, pe obiective 
distincte şi pe programe operaţionale (exprimate în euro) sunt pentru perioada rămasă următoarele 

Programe Opera Fonduri 
ESI Total 2018 2019 2020 

PO Infrastructura 
Mare 

FEDR 2.483,53 380,35 420,24 431,96 
FC 6.935,00 1.046,79 1.093,83 1.134,60 

PO Capital Uman FSE 4.220,84 636,80 664,94 691,72 
PO Ajutorare persoane 
dezavantajate FEAD 441,01 63,24 75,37 42,37 

Iniţiativa „Locuri de 
muncă pentru tineri”  

Iniţiativa „Locuri de 
muncă pentru tineri” 105,99 0,00 0,00 0,00 

PO Capacitate 
Administrativă FSE 553,19 83,04 86,43 89,66 

PO 
Competitivitate FEDR 1.329,79 201,79 210,67 236,50 

PO Asistenţă tehnică FEDR 212,77 31,91 31,91 34,91 

PO Regional (POR) FEDR 6.600,00 1.005,65 1.029,44 1.057,87 
PO IMM FEDR 100,00 0,00 0,00 0,00 
Programul National de 
Dezvoltare Rurala FEADR 8.128,00 1.184,73 1.141,93 1.139,93 

PO Pescuit si Afaceri 
Maritime (POPAM) FEPAM 168,42 24,53 24,70 25,15 

TOTAL 31.278,54 4.658,83 4.779,46 4.884,67 
 Toate aceste resurse financiare, la care se adaugă aportul financiar județean și local pot fi utilizate la 
materializarea unora dintre direcțiile de dezvoltare și proiectele definite prin programe și strategii județene / locale: 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Hunedoara: 
• Rețeaua de localități și populația 

• Dezvoltare dotări medicale – cabinete medicină de familie. 
• Infrastructuri tehnice ale teritoriului – căi de comunicații 

• Modernizare drumuri județene culoar de interes local – proiecte în curs de implementare, proiecte cu 
studii de fezabilitate elaborate,  lucrări în continuare, lucrări noi, etapa următoare. 
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• Zonificarea teritoriului și funcțiuni economice 
• Dezvoltarea construcției de locuințe în mediu rural; 
• Promovarea meșteșugurilor tradiționale; 
• Potențial etnografic. 

• Strategia de dezvoltare a județului Hunedoara - pe obiective și direcții de dezvoltare - și 
planul de măsuri aferente 

• Modernizare DJ 687J: Hunedoara-Borș-Groș-Cerbăl-Feregi- DJ GGS.km 91+650 – 19+550; 
• Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localitățile rurale învecinate care fac parte din zone 

cu accesibilitate redusă pentru realizarea de proiecte integrate destinate revitalizării zonelor aflate în declin 
(Răchițeua, Fața Roșie, Piatra, Merișoru de Munte, Poienița Tomii, Arănieș, Cutin, Chergheș, Almașu Sec, 
Cârjiți, Popești, Josani, Valea Nandrului, Nandru, Dumbrava, Ciulpăz, Ulm, Cerbăl, Socet, Bătrâna, Poiana 
Răchițel, Runcu Mare, Sohodol, Vadu Dobrii, Fântâna, Lunca Cernii de Jos, Gura Bordului, Valea Babii Negoi, 
Lunca Cernii de Sis, Gotești, Răchitova,Ciula Mică, Ciula Mare, Tuștea, Fărcădin, General Berthelot, Crăguiș, 
Livezi, Boița, Mesteacăn, Dăbâca, Goleș, Toplița, Ciuleni, Hășdău, Văleni, Bunila); 

• Asigurarea condițiilor de transport/modernizarea tronsoanelor de căi de comunicații între localitățile cu 
relații de complementaritate (Zlaști-Boș-Groș-Ulm-Arănieș-Cerbăl-Socet-Feregi-Roșcani-Mihăilești-Dobra); 

• Culoar de interes local din zona centrală a județului care face legătura între culoarele de interes național 
DN 68A și culoarul de interes național DN7; 

• Îmbunătățirea alimentării cu apă; 
Planul de Dezvoltare Regională al Județului Hunedoara 2014 – 2020: 
Comuna Cerbăl figurează în Planul de Dezvoltare Regională al Județului Hunedoara 2014 – 2020, cu 

o serie de proiecte de natură să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare a județului, astfel: 
� Obiectiv Strategic (OS) 1 – Hunedoara recunoscută: Hunedoara, județ cunoscut pe plan european 

pentru identitatea puternică bazată pe sinergia dintre resursele etnografice, istorice și naturale unice: 
– Reparație capitală cu modificare structură la căminul cultural satul Poienița Tomii; 
– Crearea unor condiții optime pentru desfășurarea activităților cultural-artistice și educative; 
– Înființarea unor puncte muzeistice în satele comunei; 
– Reabilitarea lăcașelor de cult din comună;   
– Crearea condițiilor pentru creșterea atractivității turistice a comunei;  

� OS2 – Hunedoara performantă: Hunedoara, județ cu o economie performantă și diversificată, 
bazată pe activități și produse cu valoare adăugată mare, relevante la nivel regional 

– Atragerea investitorilor particulari în comună; 
– Valorificarea produselor de origine animală în comună; 
– Încurajarea investitorilor existenți să-și dezvolte afacerile în vederea creării de noi locuri de muncă; 
– Crearea de IMM-uri și dezvoltarea serviciilor industrial agrare; 
– Crearea unor asociații de reprezentare a intereselor crescătorilor de animale și a micilor producători ; 
– Atragerea investitorilor în domeniul prelucrării laptelui, a cărnii de porc și de vită și industria lemnului ; 
– Sprijinirea asociațiilor care au ca scop turismul local; 
– Procurarea unor utilaje agricole performante; 
– Organizarea de cursuri pentru cetățenii comunei având ca obiective: crearea de microferme, 

accesarea de fonduri europene, asocierea fermierilor, valorificarea produselor agricole, folosirea în agricultură a 
unor tehnici moderne; 

– Organizarea unor cursuri de educație civică și ecologică în școli și comunitate; 
– Organizarea prin orice mijloace a unei campanii de informare a populației, necesare în vederea 

înțelegerii de către aceștia a relațiilor europene;    
� OS3 – Hunedoara inclusivă: Hunedoara, județ cu un capital uman și social crescut, care asigură 

echitabil servicii și oportunități de dezvoltare 
– Asigurarea condițiilor optime necesare desfășurării activităților instructiv-educative în școlile din raza 

comunei – asigurarea conexiunii la internet; 
– Crearea unor condiții optime pentru desfășurarea activităților sportive de către cetățenii comunei; 
– Amenajarea unei baze sportive; 
– Accesul la telefonia mobilă; 
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– Accesul la telefonia prin cablu; 
– Înființarea unui punct farmaceutic; 

� OS4 – Hunedoara conectată: Hunedoara, județ cu o accesibilitate ridicată, completată de o bună 
racordare la principalele coridoare de transport european  

– Modernizarea ulițelor sătești de pe raza comunei pe o distanță de 2,800 km – Cerbăl 1,750 km, Socet 
0,150 km, Poiana Răchițelii 0,400 km, Feregi 0,400 km, Poienița Tomii 0,100 km;  

� OS5 – Hunedoara verde: Hunedoara, județ cu calitate crescută a factorilor de mediu 
– Reabilitarea și întreținerea pășunilor comunale; 
– Îmbunătățirea factorilor de mediu la nivelul comunei. 

 

6. LISTA PRINCIPALELOR PROIECTE DE DEZVOLTARE ȘI RESTRUCTURARE 
• Proiecte pentru care s-a primit finanţare 2007-2014 : 

1. Retea alimentare cu apa in localitatile: Cerbal, Feregi, Poieniţa Tomii si Socet; 
2. Pietruire drumuri comunale DC 121 Aranies - 1,5 km si DC 115A Ulm -2,3 km; 
3. Asfaltarea unei lungimi de 3,08 km din drumul comunal DC115B Socet - Poiana Rachitelii; 
4. Efectuarea de reparatii la biserica din Cerbal, Poiana Rachitelii si Socet; 
5. Reabilitare acoperis la biserica din localitatea Merisoru de Munte, din sindrila; 
6. Achizitionare autogunoiera 5mc.; 

• Proiecte aflate în curs de implementare : 
 In prezent exista doua proiecte in derulare :  

-modernizare DC 115B (proiect demarat in perioada 2007 - 2013, privind asfaltarea acestui drum) ;  
-constructie scoala si garaje - Cerbăl (cu fonduri fiind asigurate din bugetul local) ; 

• Propuneri de proiecte pentru perioada 2015-2020 : 
1. Titlul proiectului: Finalizare modernizare DC 115B Socet - Poiana Răchițelii, având ca manager 

de proiect Consiliul Local Cerbăl ; 
Beneficiari: - cetăţenii din comuna Cerbal; 
   - participanţii la traficul rutier care tranzitează comuna; 
   - potenţialii investitori. 
Posibile surse de finanţare : 
-Bugetul local şi central 
-Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene 
-Alţi finanţatori interni sau externi 
-Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Descrierea proiectului: Modernizarea reţelei de drumuri locale este prinsă ca obiectiv în Strategia de 
Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns ca este foarte importantă 
modernizarea drumurilor locale din comuna Cerbal. 

Durata de realizare: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare  
2. Titlul proiectului: Modernizarea drumurilor comunale DC 115A- Ulmi, DC 118 Merisorul de Munte, 

DC 121 Aranies, precum si alte drumuri comunale aflate într- o stare precară, având ca manager de proiect 
Consiliul Local Cerbăl ; 

Beneficiari: - cetăţenii din comuna Cerbal; 
   - participanţii la traficul rutier care tranzitează comuna; 
   - potenţialii investitori. 
Posibile surse de finanţare : 
-Bugetul local şi central 
-Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene 
-Alţi finanţatori interni sau externi 
-Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Descrierea proiectului: Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, 
în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea 
populaţiei intervievate a răspuns ca este foarte importantă modernizarea drumurilor locale din comuna Cerbăl. 



   
 
 

Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism la nivel UAT comuna Cerbăl, județul Hunedoara                                         2016  
 

 

 Memoriu General PUG comuna Cerbăl, județul Hunedoara - revizia 1 

 Proiectant general: S.C. „AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgovi�te 80 
 

Durata de realizare: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare. 
3. Titlul proiectului: Modernizarea uliţelor comunale de pe intreg teritoriul comunei, având ca 

manager de proiect Consiliul Local Cerbăl ; 
Beneficiari: - cetăţenii din comuna Cerbal si localitatile care sunt deservite de ulitele comunale; 

   - participanţii la traficul rutier care tranzitează comuna; 
   - potenţialii investitori. 
Posibile surse de finanţare : 
-Bugetul local şi central 
-Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene 
-Alţi finanţatori interni sau externi 
-Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Descrierea proiectului: Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, 
în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea 
populaţiei intervievate a răspuns ca este foarte importantă modernizarea drumurilor locale din comuna Cerbăl. 

Durata de realizare: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare. 
4. Titlul proiectului: Reparaţii capitale cămin cultural și școala Poieniţa Tomii, având ca manager de 

proiect Consiliul Local Cerbăl ; 
Beneficiari: - cetăţenii din comuna Cerbal si localitatile care sunt deservite de ulitele comunale; 

   - participanţii la diferite activități culturale din comună; 
   - potenţialii investitori. 
Posibile surse de finanţare : 
-Bugetul local şi central 
-Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene 
-Alţi finanţatori interni sau externi 
-Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Descrierea proiectului: Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, 
în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea 
populaţiei intervievate a răspuns ca este foarte importantă reapararea si modernizarea căminelor culturale si a 
unităților de învățământ din comuna Cerbăl. 

Durata de realizare: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare. 
 4. Titlul proiectului: Captarea izvoarelor si amanajarea de fantani pe terenurile comunale, având ca 

manager de proiect Consiliul Local Cerbăl ; 
Beneficiari: - cetăţenii din comuna Cerbal si localitatile care sunt deservite de ulitele comunale; 

   - participanţii la diferite activități culturale din comună; 
   - potenţialii investitori. 
Posibile surse de finanţare : 
-Bugetul local şi central 
-Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene 
-Alţi finanţatori interni sau externi 
-Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Descrierea proiectului: Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, 
în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea 
populaţiei intervievate a răspuns că este foarte importantă regasirea unor astfel de fântâni pe terenuri comunale. 
 Durata de realizare: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de finanţare. 
 

7. PLANUL DE ACȚIUNE DE IMPLEMENTAREA PLANULUI DE URBANISM GENERAL 

Etapa de implementare, monitorizare si control a Planului Urbanistic General reprezintă sistemul de 
realizare a planului, implicit a proiectelor, programelor si politicilor prevăzute în strategie si de colectare si 
raportare a informațiilor asupra desfășurării proiectelor si asupra succesului si impactului acestora relativ la 
dezvoltarea comunității. 

Scopul monitorizării si evaluării implementării planului/strategiei: 
- evaluarea atingerii obiectivelor în timp util si în bugetul alocat; 
- constatarea durabilității proiectelor implementate. 
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În plan instituțional principalii actori locali ai implementării vor fi: 
- administrația locala (Consiliul Local, Primarul, Primăria); 
- agenții economici; 
- societatea civila; 
- locuitorii municipiului; 
- structuri externe (instituții județene). 

Etapa de implementare, monitorizare si control cuprinde în principal 5 etape. 
A. Adoptarea 
În cadrul acestei etape planul/strategia va fi supus dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor se vor opera 

recomandările primite si planul va fi înaintat Consiliului Local în vederea aprobării. 
B. Implementarea 
În cadrul acestei etape se vor realiza acțiunile, activitățile, masurile si proiectele concrete de 

implementare. Fiecare proiect va conține obiective stricte, planul activităților necesare, perioada de desfășurare, 
persoanele responsabile în proiect si partenerii implicați în realizarea proiectului, sursele de finanțare. 

 
C. Monitorizare 
Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activități, rezultate, buget, patrimoniu, performanțele 

personalului angajat si implicit a autorității locale (organizația în sine), ipotezele formulate inițial. 
Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, informația necesara, colectarea informației, modul în 

care a fost folosita informația, ritmicitatea folosirii informației, persoana care a cules informația. 
Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliți inițial. În cazul 

înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua masuri de corectare. 
Monitorizarea implementării se va realiza de o structura de evaluare care va avea în componența 

reprezentanții tuturor factorilor implicați în dezvoltare. Structura aparatului de monitorizare va fi următoarea: 
- comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea planului/strategiei; 
- comisii organizate pe direcții de dezvoltare; 
- secretariat. 

D. Evaluarea implementării planului / strategiei 
Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiți indicatori de 

implementare si, funcție de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de 
implementare. 

E. Analiza impactului 
Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum influențează criteriile 

de performanță privind rezolvarea eficientă a problemelor localității. Se vor efectua studii de impact de specialitate 
înaintea începerii unui proiect sau la o anume perioadă de timp după finalizarea proiectului. 

Etapa de implementare, monitorizare si evaluare oferă atât permanent, cât si periodic un raport asupra 
stadiului de implementare a proiectelor. 
 

8. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE 
Planul Urbanistic General / Strategia de dezvoltare spațială a comunei Cerbăl va folosi drept suport la 

dezvoltarea durabilă a localităților comunei prin realizarea planului de masuri și vizează creșterea calității vieții în 
comunitate, un element indispensabil pentru existența viitoare a localităților. 

Dezvoltarea comunei Cerbăl nu reprezintă doar o problema a autorității publice locale, ci ține și de voința 
și capacitatea comunității de a se implica activ în realizarea obiectivelor strategice și de a avea o atitudine pozitivă 
la tot ceea ce este nou. Comuna Cerbăl se confruntă, ca și celelalte localități din țară, cu problemele specifice 
unei comune îmbătrânite, cu sate răsfirate pe dealuri, dar având un potențial natural de excepție care, în condiții 
normale, i-ar permite o dezvoltare fulminantă. Autoritățile locale trebuie să își asume cu adevărat rolul de 
coordonator al procesului de transformare, fructificând oportunitățile de care beneficiază, în comparație cu alți 
competitori. 

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsa dependența de sursele de finanțare nerambursabilă care 
pot fi atrase, deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susține realizarea acestora, dar se poate beneficia 
de oportunitățile financiare oferite de Uniunea Europeană. 
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Ca o concluzie, se poate menționa că planul/strategia elaborată este realizabil în condițiile precizate și se 
va adapta cerințelor si necesităților ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât acesta să rămână realist și aplicabil, 
răspunzând unor necesități și dorințe atât ale autorilor, cât și ale benediciarilor direcți, legate de :. 

A. Amenajarea și dezvoltarea comunei în corelare cu teritoriile vecine  
Localitățile și activitățile economice se pot dezvolta în cadrul teritoriului administrativ existent; nu există 

disfuncționalități importante în relațiile cu teritoriile administrative ale comunelor vecine. 
B. Șansele de relansare economico – socială a localităților 
De implicarea administrației publice locale în sprijinirea potențialilor investitori (infrastructura la 

amplasamentele solicitate, contracte avantajoase pentru terenurile necesare), depinde relansarea dezvoltării 
economico-sociale a localităților comunei. 

C. Categorii principale de intervenție, priorități 
Inițiative și facilități oferite de Consiliul Local pentru dezvoltarea activităților legate de resursele de bază 

ale comunei: 
– valorificarea produselor agricole vegetale și animale prin comercializare sau prelucrare în comună (locuri 

de muncă mai multe); 
– demararea acțiunii de realizare a managementului integrat al apei la nivelul întregului teritoriu (alimentare 

cu apă potabilă și canalizare în sistem centralizat la nivelul tuturor localităților);  
– demararea acțiunii de modernizare a drumurilor principale prioritare.  

D. Aprecieri ale elaboratorului refacerii PUG 
Proiectantul apreciază ca dezvoltarea extensivă a intravilanului (dezvoltarea tentaculară a zonei de 

locuit), în condițiile unui ritm de construire modest, mărește eforturile comunității și presiunea asupra bugetului 
local, pentru echiparea tehnico – edilitară a zonelor noi. În aceste condiții, intențiile unor investitori de realizare a 
unor zone rezidențiale compacte ce beneficiază de toate utilitățile și dotările trebuincioase sunt de bun augur și 
creează mari posibilități de dezvoltare pe orizontală (populație locală angajată în activități de construcții, personal 
de deservire a unităților de gospodărie comunală și locative, servicii de comerț, alimentație publică și loisir, 
vânzarea de produse ecologice, etc.) 

Administrația publică locală va întocmi programe de priorități care să corespundă necesităților populației, 
dar care să plece de la prioritatea nr. 1 – crearea de noi surse de venit pentru locuitori și implicit, pentru 
comunitate. 
 

9. GESTIONAREA PUG-ului ȘI REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

Regulamentul Local de Urbanism al comunei Cerbăl este un document tehnic întocmit în conformitate cu 
H.G. 525/1996 și cu Ghidul privind elaborarea și aprobarea regulamentelor de urbanism – reglementare tehnică – 
aprobată cu Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.2000, indicativ GM - 007 – 2000. 

Regulamentul Local de Urbanism al comunei Cerbăl se aprobă prin hotărârea Consiliului Local al 
comunei Cerbăl, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul (modificată și completată) și a opiniilor rezultate din consultarea publicului și devine act de autoritate 
al administrației publice locale. 

Documentația astfel aprobată va fi utilizată de către funcționarii publici ai serviciului de specialitate al 
Consiliului Local al comunei Cerbăl pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, a Autorizațiilor de Construire și a 
elaborării temelor de proiectare pentru PUZ și PUD.  

Pentru a putea emite aceste acte de autoritate, funcționarul public de la serviciul de specialitate va trebui 
să aibă la îndemână permanent următoarele instrumente de lucru: 

1. Regulamentul Local de Urbanism al comunei Cerbăl – volumul integral și planșele aferente 
„Reglementări pe UTR–uri”, în care se identifică zonele cu condiții de autorizare directă și cele care au interdicții 
temporare de construire până la aprobarea PUZ și/sau PUD; de aici își extrage regulile stabilite pentru fiecare 
zonă / subzonă funcțională. 

2. Planul Urbanistic General al comunei Cerbăl – planșele „Reglementări urbanistice-zonificare”, 
„Echipare tehnico-edilitară”, „Proprietatea asupra terenurilor”; 

5. Studiile complementare ale Planului Urbanistic General al comunei Cerbăl, care fac parte integrantă 
din acesta (studiul istoric, studiul peisagistic, studiul hidro-geotehnic etc.); 

6. Ghidul privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-007-2000, cu 
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toate anexele.  
7. Legislația în domeniu și complementară urbanismului, în continuă completare și îmbunătățire. 
Informația este densă, de o mare complexitate și se adresează atât din punct de vedere al conținutului, 

cât și al prezentării (grafică și materiale scrise) specialiștilor din administrație care gestionează formarea și 
evoluția structurii urbane proprii și specifice satelor componente ale comunei. 

Se impune, în consecință, utilizarea riguroasă a documentației și interpretarea corectă a reglementărilor 
stabilite, în beneficiul exclusiv al dezvoltării corecte a structurii funcționale și configurativ-spațiale a localităților 
comunei Cerbăl. 

   
Întocmit,       Verificat, 

  arh. Mircea Nițescu             arh. Dan Nițescu 
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  I. PRESCRIPȚII GENERALE 

I.1 DOMENIU DE APLICARE 

1.1. Prezentul regulament se aplică pe teritoriul cuprins în limitele intravilanului actual al Comunei 
Cerbăl, precum și în extinderile acestuia, propuse conform Planului Urbanistic General al Comunei 
Cerbăl a fi efectuate până în anul 2026, în interiorul teritoriului administrativ al comunei Cerbăl. 
 

I.2 CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII 

2.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale 
aprobate conform Legii 50/1991 și 350/2001 anterior intrării sale în valabilitate și care nu au fost 
abrogate prin Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Cerbăl. 

2.2. Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale 
căror efecte sunt imprimate în configurația cadrului construit actual al comunei. 

2.3. Regulamentul local de Urbanism și Planul Urbanistic General preiau și promovează direcțiile și 
strategiile de dezvoltare prezente în documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului 
superioare, respectiv Secțiunile aprobate ale Planului de Amenajare al Teritoriului Național și 
Strategia de Dezvoltare a Județului Hunedoara. Prezentul PUG și Regulament Local de Urbanism au 
ca scop eliminarea disfuncțiilor și valorificarea potențialul de dezvoltare al comunei Cerbăl. 

2.4 Documentațiile de urbanism zonale și de detaliu ce vor fi elaborate pe teritoriul comunei Cerbăl 
după adoptarea Planului Urbanistic General vor respecta structura zonelor, subzonelor și UTR-urilor 
propuse în acesta. Conform Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul cu modificările sale ulterioare, prin Planurile Urbanistice Zonale elaborate pentru zone 
ale unei unități teritoriale de referință, a reglementărilor aprobate prin Planul urbanistic general 
trebuie să asigure unitatea, coerența și confortul urban atât ale zonelor reglementate, cât și ale 
teritoriului învecinat.  

Planul urbanistic de detaliu stabilește reglementări noi numai cu privire la distanțele față de 
limitele laterale și posterioare ale parcelei. Planul urbanistic de detaliu NU modifică funcțiunea și 
indicatorii urbanistici ai zonei reglementate. 

2.5 Zona de studiu și zona reglementată în documentațiile de urbanism zonale și de detaliu ce vor fi 
elaborate pe teritoriul comunei Cerbăl după aprobarea Planului Urbanistic General vor fi 
dimensionate astfel încât să se asigure o relație coerentă cu vecinătatea și cu cadrul urban existent al 
comunei Cerbăl, pentru a permite o dezvoltare compactă, coerentă. Se vor evita soluții de circulație 
care fragmentează fluxurile de circulație existente, care sunt subdimensionate sau care promovează 
excesiv soluțiile de circulație de tip fundătură fără ca acestea să fie conforme normativelor în 
vigoare. 

2.6 Conform O.U.G nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, inițiativa elaborării documentațiilor de 
amenajare a teritoriului și de urbanism aparține exclusiv autorităților administrației publice, cu 
excepția planurilor urbanistice zonale prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. c) din OUG 7/2011, și a 
planurilor urbanistice de detaliu care pot fi inițiate și de către persoane fizice și juridice interesate, 
numai în baza unui certificat de urbanism și, după caz, a unui aviz de oportunitate. 

I.3 CONDIȚII DE APLICARE 

3.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism 
aprobat prin H.G. nr. 525 din 27 iunie 1996 și le detaliază.  
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3.2. Prezentul regulament este un regulament-cadru având caracter director și de reglementare. 
Prevederile sale permit autorizarea directă, cu excepția derogărilor și situațiilor speciale în care se 
impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau a unor Planuri Urbanistice Zonale, cazuri 
specificate în continuare atât la punctul 4, precum și în conținutul regulamentului. 

3.3. În cazul operațiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcții și complexitate a 
lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat prin 
regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate și aprobate conform legii. 
 

I.4 DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE 
URBANISM 

4.1. Prin derogare se înțelege modificarea condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de 
construire, înălțime maximă admisă, distanțe minime față de limitele parcelei, POT, CUT și alte 
modificări conform legislației în vigoare. 

4.2. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situații: 

- condiții dificile de fundare; 
- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului; 
- obiective cu destinații semnificative pentru comună sau care sunt propuse pe amplasamente 

reprezentative în configurația urbană locală sau generală a comunei. 

4.3. Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele: 

- modificarea distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza 
unor Planuri Urbanistice de Detaliu – PUD, însoțite de ilustrare de arhitectură, cu avizul de 
oportunitate al Consiliului Județean Hunedoara și a Consiliului Local Cerbăl, conform legislației în 
vigoare; 

- modificarea uneia dintre condițiile stipulate în PUG privind funcțiunile admise, regimul de 
construire, înălțimea maximă admisă, POT, CUT, edificabil și retragerea clădirilor față de 
aliniament este posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ, elaborate și aprobate de 
Consiliul Județean Hunedoara și Consiliul Local al comunei Cerbăl, conform legislației în vigoare. 

4.4. Inițierea elaborării documentațiilor de urbanism de tip PUD sau PUZ se va realiza conform 
legislației specifice în vigoare. 
 

I.5 CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR 

5.1. Parcelele sunt considerate construibile direct dacă respectă următoarele condiții: 

CONDIȚII MINIME DE CONSTRUIBILITATE REGIM DE CONSTRUIRE U/M 
PARCELĂRI NOI P – P+1+M NIVELURI    

front minim cuplat 12 metri 

 izolat 14 metri 
suprafața minimă cuplat 400 mp. 

 izolat 600 mp. 

raport între lățimea și adâncimea parcelei Intre 1/1 și 1/3  

INSERȚII ÎN PARCELĂRI EXISTENTE  
P - P+1+M NIVELURI 

  

front minim cuplat, izolat 12 metri 

suprafața minimă cuplat, izolat 200 mp. 

raport între lățimea și adâncimea parcelei maxim 1/3   
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5.2. Parcelele cu suprafața sub 200 mp pot deveni construibile numai prin comasarea sau asocierea 
cu una din parcelele învecinate. Parcelele fără acces la o cale de comunicație rutieră sunt considerate 
neconstruibile până la eliminarea disfuncției. 

 5.3. Pentru parcelele cu o suprafață între 1500 mp și 3000 mp, cele cu front la stradă peste 30 metri 
sau cele cu raportul laturilor între 1/3 și 1/5, modul construirii se va preciza prin PUD. 

 5.4. Este permisă divizarea unui lot în maximum trei parcele alăturate care să îndeplinească 
condițiile de construibilitate; împărțirea lotului în 4 sau mai multe parcele distincte se va face în 
baza unui P.U.Z. parcelare; emiterea Certificatului de Urbanism pentru dezmembrare terenuri în 4 
sau mai multe loturi se va face în baza P.U.Z. parcelare.  

 5.5. Parcelele sunt considerate construibile și autorizarea executării construcțiilor este permisă 
numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform 
destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția 
mijloacelor de stingere a incendiilor. 

 5.6. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de 
construire, eliberate de administratorul acestora.  

 INSERȚII ÎN PARCELĂRI EXISTENTE 
– parcele minime și construibilul – 

12,0 m. 12,0 m. 

16,67 m. 16,67 m. 

S=200 mp. S=200 mp. 

 PARCELĂRI NOI  
– parcele minime și construibilul – 

12,00 m. 14,00 m. 

33,33 m. 

S=400 mp. S=600 mp. 

42,86 m. 
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 5.7. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se 
asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. În sensul prezentului articol, 
prin accese pietonale se înțelege căi de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: 
trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate 
publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit 
legii sau obiceiului. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația 
persoanelor cu handicap și a celor care folosesc mijloace specifice de deplasare.  

 5.8. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se 
constată că nu se modifică relieful în zonă (atât în intravilan, cât și în extravilan), indiferent de 
importanța și destinația construcției.  

 5.9. Atât amplasarea construcțiilor pe parcelă, cât și autorizarea executării acestora se face cu 
respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform Anexei 3 
din RGU, astfel: 

- Igiena și confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de însorire și iluminat 
natural – orientarea corectă a construcțiilor conform cerințelor funcționale – cât și prin amplasarea 
construcțiilor unele în raport cu altele astfel încât să nu se umbrească reciproc. 

- Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se va face în conformitate cu prevederile 
normelor sanitare și tehnice în vigoare. 

- Pentru obiective publice cuplate cu locuințe se recomandă orientarea astfel încât să se asigure 
însorirea spațiilor publice și a birourilor. 

- Construcțiile vor fi orientate astfel încât durata minimă de însorire conform normelor sanitare 
să fie de o oră și jumătate la solstițiul de iarnă sau de două ore în perioada 21 februarie – 21 
octombrie pentru clădirile de locuit, pentru cel puțin jumătate din numărul încăperilor de locuit, și de 
o oră pentru celelalte clădiri, în cazul orientării celei mai favorabile (sud). 

- Pentru a evita amplasarea locuințelor în zona de umbră, se va respecta distanța între clădiri 
mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, iar rezolvarea parcelărilor și a 
rețelei stradale în cadrul studiilor de urbanism necesare va asigura durata minimă de însorire de 1 
ora și 30 min. la solstițiul de iarnă pentru toate încăperile clădirilor de locuit amplasate pe fațada cea 
mai favorabilă (sud). 

5.10. Parametrii sanitari care trebuie să fie respectați la proiectarea și execuția locuințelor sunt: 

- suprafața minimă a unei camere = 12 mp; 
- suprafața minimă a bucătăriei = 5 mp; 
- înălțimea sub plafon = 2,60 m. 

Încăperile principale de locuit și bucătăriile trebuie prevăzute cu deschideri directe către aer liber – 
uși, ferestre – care să permită ventilația naturală. 

Iluminatul natural în camerele principale și bucătărie trebuie să permită desfășurarea activităților 
zilnice fără a se recurge la lumina artificială. 

Ventilația naturală în bucătărie, baie și cămară trebuie asigurată prin prize de aer exterior, pentru 
evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural, și prin păstrarea liberă a unui spațiu de 1 
cm sub ușile interioare. 

Sistemul de încălzire trebuie să asigure temperatura minimă de 20°C în camerele de locuit, cu 
diferențe în funcție de destinația încăperii: 

- baie și WC - 22°C; 
- camera de zi - 22°C; 
- dormitoare - 20°C. 

Planificarea spațiilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
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- să permită circulația comodă a copiilor, persoanelor în vârstă și a celor cu dizabilități, prin 
culoare de minimum 1,20 m lărgime, să nu existe trepte inutile între camere, planuri înclinate, să fie 
iluminate suficient; 

- să asigure separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor 
- să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se pot produce zgomote, 

mirosuri, vapori; 
- să permită deschiderea comodă a ușilor interioare. 

Băile și WC-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit și bucătăriilor. 

Finisajele interioare și dotările cu echipamente nu trebuie să creeze riscuri de accidente. 

Materialele folosite în construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât să nu polueze 
aerul interior și să asigure izolarea higrotermică și acustică corespunzătoare. 

Se va realiza izolarea acustică a fiecărei camere față de camerele învecinate din aceeași locuință, față 
de locuințele învecinate și față de zgomotul produs de instalațiile aferente locuinței, clădirii sau 
spațiilor învecinate cu altă destinație decât cea de locuit. 
 

I.6 DIVIZIUNEA TERENURILOR ÎN ZONE, SUBZONE și UNITĂȚI 
TERITORIALE DE REFERINȚĂ 

6.1. Definirea unei anumite unități teritoriale de referință este determinată de trei parametri: 
(1) funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări; 
(2) regimul de construire; 
(3) înălțimea maximă admisă. 

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului și, în 
consecință, la necesitatea încadrării terenului în altă categorie de UTR. 

6.2. Pentru toate unitățile teritoriale de referință situate în zonele de protecție ale unor elemente 
naturale sau antropice, se va respecta procedura de avizare a construcțiilor conformă legislației 
specifice în vigoare. 

6.3. Pentru toate unitățile teritoriale de referință situate în zonele de protecție ale unor elemente 
naturale sau antropice, se va respecta legislația specifică în vigoare. 

6.4. Regulamentul este alcătuit pentru zone, subzone și unități teritoriale de referință: 
L/IS – ZONA PENTRU LOCUINȚE, INSTITUȚII și SERVICII  
L/IS/AEe – ZONA MIXTĂ PENTRU LOCUINȚE, SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI 
ECONOMICE CE NU CREEAZĂ DISCONFORT POPULAȚIEI 
IS – ZONA INSTITUȚIILOR PUBLICE și SERVICIILOR 
GC – ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ și ECHIPARE EDILITARĂ 
SP – ZONA SPAȚIILOR VERZI 
C – ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAȚIE  
TH – ZONA TERENURILOR AFLATE PERMANENT SUB APĂ 
EX – ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN 

- EX1 – Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră, inclusiv zonele de protecție 
ale acestora; 

- EX2 – Zone rezervate pentru activități agricole; 
- EX3 – Zone rezervate pentru activități forestiere; 
- EX4 – Zone cu terenuri aflate permanent sub ape; 
- EX5 – Zone cu terenuri destinate zonelor de protecție a patrimoniului natural; 
- EX6 – Zone cu terenuri neproductive rezultate/în curs de exploatare (cariere, balastiere, 

exploatații miniere) ce urmează a fi supuse masurilor de refacere ecologică. 
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6.5. Prevederile regulamentului sunt ilustrarea viziunii de dezvoltare a comunei Cerbăl în perioada 
2016-2026, evoluție bazată pe analiza critică a situației existente și identificarea elementelor de 
potențial și a disfuncțiilor. 

6.6. Totodată regulamentul ține seama de modificările apărute legislației specifice ce se reflectă în 
domeniile urbanismului, amenajării teritoriului și construcțiilor (Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 și 
Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare și alte acte normative și ordine implicite). 
 

I.7 ZONE PROTEJATE NATURALE ȘI ANTROPICE 

7.1. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, 
volumetrie și aspect arhitectural – conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale 
utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. depreciază valoarea peisajului, este interzisă. 

7.2. Autorizarea executării construcțiilor în parcurile naționale, rezervații naturale, precum și în 
celelalte zone protejate, de interes național, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 

7.3. Autorizarea executării construcțiilor sau a oricăror intervenții în zonele care cuprind valori de 
patrimoniu cultural construit se face, conform Legii nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, art. 23, cu avizul Ministerului Culturii, al Ministerului Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii. 

7.4. Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural 
construit, de interes local, declarate și delimitate prin hotărâre a consiliului județean, se face cu 
avizul serviciilor de specialitate publice descentralizate din județ, subordonate ministerelor 
prevăzute la alineatul 7.3. 

MONUMENTE CLASATE CONFORM L.M.I. 2015 
- comuna Cerbăl nu figurează cu niciun obiectiv în Lista Monumentelor Istorice din județul 

Hunedoara 
 

ZONE NATURALE PROTEJATE: 
- situl Natura 2000 ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor; 
- situl Natura 2000 ROSCI0355 Podișul Lipovei – Poiana Ruscă. 

 

I.8 ZONE CU RISC NATURAL ȘI ANTROPIC 

8.1. Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu 
excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă. 

8.2. În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înțelege: alunecări de teren, nisipuri 
mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, avalanșe de zăpadă, dislocări de 
stânci, zone inundabile și altele asemenea, delimitate conform studiului de riscuri naturale și 
geotehnic aferent Planului Urbanistic General prezent. 

8.3. Autorizația de construire în zonele cu risc natural și antropic se eliberează în conformitate cu 
competențele stabilite prin Legea nr. 69/1991 (republicată, cu modificări ulterioare) și Legea nr. 
50/1991 (republicată în 1997) de delegațiile permanente ale consiliilor județene cu avizul primarilor 
localităților vizate. 

8.4. Proiectul pentru autorizarea construcțiilor se va face pe baza unui studiu geotehnic întocmit 
conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte. Pentru construcțiile încadrate în 
categoriile de importanță normală, deosebită și excepțională, verificarea se va face de către un 
verificator Af atestat. 
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8.5. Pentru zonele afectate de inundabilitate, precum și pe cursurile de apă existente în teritoriul 
administrativ al comunei Cerbăl se va respecta zona de protecție pentru cursurile de apă impusă de 
Apele Române. Se vor executa lucrări de drenaj pentru zonele cu drenaj insuficient. Se vor executa 
lucrări hidrotehnice pentru limitarea eroziunii malurilor. 

8.6. Stabilirea limitei intravilanului se va face pe baza hărților cu zonarea geotehnică și a 
probabilității de producere a alunecărilor de teren, risc de instabilitate. 

8.7. Pentru zonele cu probabilitate medie și medie-mare de instabilitate, pentru a preveni fenomenele 
de risc ce apar la amplasarea construcțiilor se vor avea în vedere următoarele recomandări: 

- amplasarea construcțiilor se va face pe baza studiilor geotehnice ce vor cuprinde calculul 
stabilității versantului la încărcările suplimentare create de construcții;  
- se vor proiecta construcții ușoare; 
- nu se vor executa excavații de anvergură pe versant (șanțuri adânci, platforme, taluzuri 

verticale, umpluturi etc.); 
- se vor executa numai săpături locale pentru fundații izolate sau ziduri de sprijin care vor fi 

betonate imediat ce s-a terminat săpătura; 
- se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea apei în săpătură; 
- se vor dirija apele din precipitații prin rigole bine dimensionate și dirijate astfel încât să nu 

producă eroziuni; 
- se vor planta arbori la o distanță corespunzătoare față de construcțiile ce urmează a se executa. 

Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate și cele improprii de construit se va avea în vedere 
împădurirea lor.  

Pentru zonele afectate de prăbușiri ale malurilor datorită eroziunii exercitate de viituri în timpul 
precipitațiilor excepționale se recomandă amenajarea văilor cu praguri de fund și apărări de mal. 
 

II. PRESCRIPȚII SPECIFICE 
 

II.1 ZONE PENTRU LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII – L/IS 

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI 

Zonele mixte propuse sunt următoarele: 

L/IS – zona pentru locuințe, ijstituții și servicii a fost propusă pentru definirea funcțiunilor zonei 
centrle a comunei (satul Cerbăl) precum și pentru nucleul central al satului Poiana Răchițelii, un sat 
mai mare și amplasat la o oarecare distanță de gruparea principală de localități . 

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA L/IS 

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE 
Sunt admise următoarele utilizări: 

- instituții, servicii și echipamente publice de nivel comunal; 
- sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinzători și alte servicii profesionale; 
- servicii sociale, colective și personale;  
- sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.; 
- lăcașuri de cult; 
- comerț cu amănuntul; 
- activități manufacturiere; 
- activități industriale productive și de servicii ce nu creează disconfort pentru locuințele 

învecinate și respectă normele sanitare prevăzute în OMS 119/2014 și OMS 994/2018 pentru 
modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 ; 
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- depozitare mic-gros; 
- hoteluri, pensiuni, agenții de turism; 
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;  
- sport și recreere în spații acoperite; 
- parcaje; 
- spații libere pietonale; 
- spații plantate - scuaruri; 
- locuințe cu partiu obișnuit;  
- locuințe de vacanță; 
- locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale; 
- campinguri și parcuri de rulote; 
- amenajări peisagere, spații de belvedere, mobilier urban specific; 

 

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 
Sunt admise cu condiționări următoarele utilizări: 
Clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale:  

- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;  
- în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția ca acestea, 

prin funcționarea lor, să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătatea locatarilor;  
- pentru unitățile care, prin specificul activității lor, necesită protecție specială, se asigură o 

zonă de protecție sanitară față de locuințe. Dimensionarea zonelor de protecție sanitară se vor face 
conform ordinului OMS 119/2014 și OMS 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de 
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului 
sănătăţii nr. 119/2014; 
 

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 
Se interzic următoarele utilizări:  

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat 
(vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru 
depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 
22.00; 

- anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență care intră sunt incidența 
normativelor de protecție sanitară și sănătatea populației; 

- dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, care urâțesc arhitectura și deteriorează 
finisajul acestora; 

- depozitări de materiale refolosibile; 
- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; 
- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din 

circulațiile publice;  
- stații de betoane; 
- autobaze; 
- stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini; 
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de 

pe parcelele adiacente; 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice. 
 

ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE 
- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare până la întocmirea unui 

studiu geotehnic întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte; 
- În zonele cu restricții pentru protecție sanitară – până la obținerea avizului emis de 

autoritatea de sănătate publică; 
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- În zona ariilor protejate – în condițiile obținerii avizelor prevăzute de legislația în vigoare; 
- În toate zonele în care exista utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică 

locală nu are suficiente elemente pentru a-si asuma autorizarea directă a construirii sau există 
suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare. 

- Construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii rutiere se vor 
autoriza numai cu avizul eliberate de administratorul acestora. 

 

ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE 
- Nu se vor autoriza construcții definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile 

(alunecări de teren active, zone inundabile). 
- În zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, apă, 

canalizare, a căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură existente. 

SECȚIUNEA a II-a : CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A 
CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 6-CARACTERISTICI PARCELE (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) 
L/IS - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate: 
(1) - dimensiuni minime pentru parcelele noi: 

Regimul de construire Dimensiune minimă a terenului* 
 Suprafața (mp) Front (m) 
Cuplat 300 12 
Izolat 600 15 

*) construcțiile înșiruite sunt permise doar cu întocmire și aprobare PUZ; 
(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia 
În zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor 
prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea 
normelor de igienă și de protecție împotriva incendiilor. Astfel, suprafața parcelelor va fi de minim 
200mp, iar frontul la stradă va fi de min. 12 m. 
 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT 
Clădirile vor respecta retragerea de la aliniamentul existent, caracteristic străzii respective: 

- Retras față de împrejmuire cu minim 3,00 metri inclusiv în cazul lotizărilor existente; 
- Distanțele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire 

existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane; 
- În fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se 

permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor. 
- În cazul in care clădirile alăturate prezinta calcane este obligatorie lipirea la acestea; 
- În cazul în care clădirea principală nouă înlocuiește o clădire principală desființată, pentru 

aceasta, alinierea clădirii noi respectă prevederea generală (3 m); 
- În cazul în care pe parcelă rămâne o clădire principală existentă și urmează să se construiască 

clădiri principale noi, alinierea clădirilor principale noi este la o distanță minimă de 3,00 m față 
de aliniamentul parcelei. 

Când configurația terenului nu permite amplasarea construcțiilor conform aliniamentelor 
anterioare, se admite amplasarea lor în zona cea mai favorabilă. 
  

ARTICOLUL 8 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioară ale 
parcelei conform prevederilor Codului Civil și normelor de protecție contra incendiilor (asigurarea 
accesului vehiculelor sau formațiilor mobile de pompieri), normelor de însorire și iluminat natural, 
de protecție contra zgomotului și nocivităților, sau necesităților de conservare a specificului local 
privind țesutul și tipologia de amplasare a construcțiilor. 
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- Distanța minimă admisă de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita 
proprietății, îngrădită sau nu, este de 2,00 m și de minim 0,60 m pentru fațadele fără deschideri. In 
cazul în care nu se respectă aceste distanțe, se va obține acceptul autentificat al proprietarului 
terenului învecinat. 

 

ARTICOLUL 9 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE 
ACEEAȘI PARCELĂ / PE PARCELE ÎNVECINATE. 

- Pe o parcelă se pot amplasa una sau mai multe construcții principale și construcții anexe; 
clădirile se vor amplasa de regulă în regim izolat; poziția lor fiind condiționată de regimul de 
aliniere față de drumurile publice sau configurația terenului. 

- Între fațadele cu ferestre ale construcțiilor situate pe aceeași parcelă se recomandă o distanță 
minimă egală cu 1/2 din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m. 

- Amplasarea clădirilor destinate locuințelor sau a clădirilor cu destinație turistică trebuie să 
asigure însorirea acestora pe o durată de minimum de o oră și jumătate la solstițiul de iarnă, a 
încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. În cazul în care proiectul de amplasare a 
clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu 
înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea 
prevederii privind însorirea. 

- Unitățile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea 
de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri 
separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor. Distanța se măsoară între fațada 
locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-
menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în 
normele din standardele în vigoare. 
 

ARTICOLUL 10 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
- Pentru ca o parcelă să fie construibilă, aceasta trebuie să aibă un acces carosabil din stradă, 

care poate fi: 
a) prin aliniamentul parcelei (prin limita parcelei către stradă); 
b) prin altă parcelă, cu servitute de trecere legal instituită și înscrisă în Cărțile funciare ale 

fondului dominant și ale fondului aservit. 
- În cazul fronturilor continue la stradă se va asigura la fiecare 30,00 metri de front câte un 

acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de 
stingere a incendiilor. 

- Accesele trebuie îndepărtate, cât mai mult posibil, de intersecții, iar numărul acceselor pe 
același drum este recomandabil să fie cât mai mic. 

- Pentru o parcelă de colț, accesul se va face, de regulă, din drumul mai puțin important. 
- Nu sunt admise soluții de circulație de tip fundătură dacă fundătura nu are prevăzut un spațiu 

de întoarcere conform normativelor în vigoare sau dacă fundătura este mai mare de 100 m.  
- În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea acestei 

condiții, cu avizul unității teritoriale de pompieri. 
 

ARTICOLUL 11 – STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR 
- Staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor 

publice. 
- În cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se 

va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în  cooperare 
ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță 
de maxim 200 metri de obiectivul deservit. 

- Numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform 
anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și indicelui de motorizare. 
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ARTICOLUL 12 – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
 

Subzone funcționale 
Înălțimea maximă 
admisă (cornișă) 
(metri) 

Înălțimea maxima 
admisă (coamă) 
(metri) 

Număr niveluri 
convenționale 
(3,0 metri) 

Locuințe 7 10 D+P+M 
Clădiri cu destinație turistică 10 14 D+P+1+M 
Clădiri pentru instituții publice și servicii  10 14 D+P+1+M 
Clădiri cu destinație industrială tehnologic tehnologic D+P+1E 
 

ARTICOLUL 13 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
- Aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din 

vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate. 
- Construcțiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporții corecte ale 

volumului și elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate și prin alegerea culorilor folosite 
pentru înfrumusețarea lor. 

- Se va asigura o tratare unitară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri. 
- Se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor.  
- Se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a 

reclamelor pe plinurile fațadelor, parapete, balcoane etc. 
- Cu excepția construcțiilor și instalațiilor necesare serviciilor publice sau de interes colectiv și 

a lucrărilor tehnice necesare funcționării serviciilor publice sau de interes colectiv, acoperișurile vor 
fi realizate obligatoriu în pantă și se va utiliza acoperirea cu învelitoare ceramică (țiglă, olane, 
ardezie etc.), tablă zincată sau țiglă metalică de culoare maro, grena sau brun-roșcată.  

- Acoperișurile pot fi realizate în sistem mixt, în pantă cu 2 sau cu 4 ape cu condiția de a se 
utiliza tipurile de învelitori precizate.  

- Panta minimă admisă pentru acoperișuri este de 30%. 
- Aparatele de aer condiționat, de ventilație, antenele de televizor precum și antenele 

parabolice aparente aplicate pe fațadă se vor amplasa în condițiile tehnice prevăzute de normativele 
în vigoare. 

- Se recomandă utilizarea vopselelor lavabile în tonuri și nuanțe de culori calde, pastelate, 
nestridente (exemplu: alb, crem etc.). 

- Nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor ( roșu, mov, 
portocaliu, galben citron, verde, verde China, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru și se interzic toate 
accentele). 

- Nu sunt admise soluții de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip 
minaretă, turn, etc. 

- Nu sunt admise intervenții de orice natură pe fondul construit existent care sunt 
incompatibile cu actualul regulament. 

- Întreținerea spațiilor verzi se asigura de către proprietarii și administratorii acestora. 
 

ARTICOLUL 14 – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
- Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice. 
- Până la realizarea / extinderea rețelei de apă potabilă în sistem centralizat, se admite 

alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare (Fântâna trebuie 
amplasată și construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare și să asigure 
accesibilitatea consumatorilor.  

- Amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puțin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: 
latrină, grajd, cotețe, depozit de deșeuri menajere sau industriale, platforme individuale de colectare 
a gunoiului de grajd etc. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereții 
fântânii trebuie astfel amenajați încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiți din 
material rezistent și impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton.  
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Pereții fântânii trebuie prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălțime de 70-100 cm 
deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente și 
impermeabile, iar articularea cu pereții fântânii trebuie făcută în mod etanș.  

Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei, un acoperiș care să o protejeze împotriva 
precipitațiilor atmosferice. Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să 
împiedice poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de 
protecție de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltrațiilor și 
împrejmuită pentru prevenirea accesului animalelor). 

- Unitățile pentru instituții și servicii de interes general vor fi racordate la sistemele publice de 
canalizare a apelor uzate; în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitățile sunt 
obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se 
vor executa și exploata astfel încât să nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului. 

- îndepărtarea apelor uzate menajere și fecaloid-menajere provenite de la locuințele 
Neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalații de preepurare sau fose septice 
vidanjabile, care trebuie să fie proiectate și executate conform normelor în vigoare și amplasate la 
cel puțin 10 m față de cea mai apropiată locuință.  

- Colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a deșeurilor menajere se face în 
recipiente acoperite, dimensionate în funcție de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare și de 
categoria în care se încadrează deșeurile menajere din locuință; deșeurile nu se colectează direct în 
recipient, ci într-un sac de polietilenă aflat în recipient și care să aibă un volum puțin mai mare decât 
volumul recipientului. 

- Deșeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează 
cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la cel 
puțin 10 m de ferestrele locuințelor. 

- Este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate. 
 

ARTICOLUL 15 – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE 
- Spațiile verzi vizibile, cuprinse la stradă între aliniament și linia de aliniere a clădirilor vor fi 

amenajate peisager sub forma unor grădini de fațadă. 
- Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu 

un arbore la fiecare 40 mp. 
- Se recomandă ca, pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, să se 

evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase. 
- Se va asigura un procent de spații verzi de minim 20% pe fiecare parcelă. 
- plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații 

plantate. 
- Toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și 

vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime. 
- Se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de 

la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice specifice. 
 

ARTICOLUL 16 – ÎMPREJMUIRI  
- În vederea conservării specificului zonei, împrejmuirile vor avea un aspect asemănător cu 

împrejmuirile tradiționale, în acord cu arhitectura clădirilor. 
- Împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maximum 1,80 metri la locuințe, 1,20 m – 

transparente și dublate de gard viu pentru zona de activități economice, iar cele laterale vor avea 
înălțimea de maximum 2,00 metri putând fi opace (beton amprentat, lemn) sau transparente (plasă 
de sârmă). 

- Este interzisă placarea gardurilor sau a unor porțiuni din garduri (soclurile) cu materiale 
ceramice (gresie, faianță), precum și dispunerea unor elemente decorative nespecifice (lei de tipul 
celor funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc.).  

- Împrejmuirile cu caracter temporar (la șantiere de construcții) vor fi realizate din materiale 
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suficient de rezistente și bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare și protecție a 
circulației auto și pietonale. 

- Marcarea limitei proprietății în cazul parterelor cu funcțiuni accesibile publicului retrase de 
la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc. 

SECȚIUNEA a III-a: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE și UTILIZARE A 
TERENULUI 

ARTICOLUL 17 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
L/IS       : POTmaxim= 40%  
*vezi Secțiunea a II-a, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor 
 

ARTICOLUL 18 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
L/IS       : CUTmaxim= 1,20  
*vezi Secțiunea a II-a, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor 
 
 

II.2 ZONE PENTRU LOCUINȚE, SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI ECONOMICE 
CE NU CREEAZĂ DISCONFORT POPULAȚIEI – L/IS/AEe 

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI 

Zonele mixte propuse sunt următoarele: 

L/IS – zona pentru locuințe, servicii și activități economice ce nu creează disconfort populației a fost 
propusă pentru încurajarea investițiilor în economia locală și se renunță la  tendința separării 
funcțiunilor principale din localități. 

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA L/IS 

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE 
Sunt admise următoarele utilizări: 

- instituții, servicii și echipamente publice de nivel local; 
- sedii de firme, servicii pentru întreprinzători, activități meșteșugărești și alte servicii ; 
- servicii sociale, colective și personale;  
- lăcașuri de cult; 
- comerț cu amănuntul; 
- activități manufacturiere; 
- activități industriale productive și de servicii ce nu creează disconfort pentru locuințele 

învecinate și respectă normele sanitare prevăzute în OMS 119/2014 și OMS 994/2018 pentru 
modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 ; 

- depozitare mic-gros; 
- pensiuni, alte facilități de turism; 
- restaurante, cofetării, cafenele, etc.;  
- sport și recreere în spații acoperite sau în aer liber; 
- parcaje; 
- spații libere pietonale; 
- spații plantate - scuaruri; 
- locuințe cu partiu obișnuit;  
- locuințe de vacanță; 
- locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale; 
- campinguri și parcuri de rulote; 
- amenajări peisagere, spații de belvedere;  
- mobilier urban specific; 
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ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 
Sunt admise cu condiționări următoarele utilizări: 
Clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale:  

- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;  
- în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția ca acestea, 

prin funcționarea lor, să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătatea locatarilor;  
- pentru unitățile care, prin specificul activității lor, necesită protecție specială, se asigură o 

zonă de protecție sanitară față de locuințe. Dimensionarea zonelor de protecție sanitară se vor face 
conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 și OMS 994/2018 pentru modificarea şi 
completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate 
prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 ; 
 
ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 
Se interzic următoarele utilizări:  

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat 
(vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru 
depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 
22.00; 

- anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență care intră sunt incidența 
normativelor de protecție sanitară și de sănătate a populației; 

- dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, care urâțesc arhitectura și deteriorează 
finisajul acestora; 

- depozitări de materiale refolosibile; 
- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; 
- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție teren vizibil din căile 

publice;  
- stații de betoane; 
- stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini; 
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de 

pe parcelele adiacente; 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice. 
 

ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE 
- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare până la întocmirea unui 

studiu geotehnic întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte; 
- În zonele cu restricții pentru protecție sanitară – până la obținerea avizului emis de 

autoritatea de sănătate publică; 
- În zona ariilor protejate – în condițiile obținerii avizelor prevăzute de legislația în vigoare; 
- În toate zonele în care exista utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică 

locală nu are suficiente elemente pentru a-si asuma autorizarea directă a construirii sau există 
suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare. 

- Construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii rutiere se vor 
autoriza numai cu avizul eliberate de administratorul acestora. 

 

ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE 
- Nu se vor autoriza construcții definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile 

(alunecări de teren active, zone inundabile). 
- În zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, apă, 

canalizare, a căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură existente. 
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SECȚIUNEA a II-a : CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A 
CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 6 – CARACTERISTICI PARCELE (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) 
L/IS - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate: 
(1) - dimensiuni minime pentru parcelele noi: 

Regimul de construire Dimensiune minimă a terenului* 
 Suprafața (mp) Front (m) 
Cuplat 300 12 
Izolat 600 15 

*) construcțiile înșiruite sunt permise doar cu întocmire și aprobare PUZ; 
(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia 
 

În zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor 
prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea 
normelor de igienă și de protecție împotriva incendiilor. Astfel, suprafața parcelelor va fi de minim 
200mp, iar frontul la stradă va fi de min. 12 m. 
 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT 
Clădirile vor respecta retragerea de la aliniamentul existent, caracteristic străzii respective: 

- Retras față de împrejmuire cu minim 3,00 metri inclusiv în cazul lotizărilor existente; 
- Distanțele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire 

existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane; 
- În fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se 

permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor. 
- În cazul in care clădirile alăturate prezinta calcane este obligatorie lipirea la acestea; 
- În cazul în care clădirea principală nouă înlocuiește o clădire principală desființată, pentru 

aceasta, alinierea clădirii noi respectă prevederea generală (3 m); 
- În cazul în care pe parcelă rămâne o clădire principală existentă și urmează să se construiască 

clădiri principale noi, alinierea clădirilor principale noi este la o distanță minimă de 3,00 m față de 
aliniamentul parcelei. 
 

Când configurația terenului nu permite amplasarea construcțiilor conform aliniamentelor 
anterioare, se admite amplasarea lor în zona cea mai favorabilă. 
  

ARTICOLUL 8 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioară ale 
parcelei conform prevederilor Codului Civil și normelor de protecție contra incendiilor (asigurarea 
accesului vehiculelor sau formațiilor mobile de pompieri), normelor de însorire și iluminat natural, 
de protecție contra zgomotului și nocivităților, sau necesităților de conservare a specificului local 
privind țesutul și tipologia de amplasare a construcțiilor. 

- Distanța minimă admisă de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita 
proprietății, îngrădită sau nu, este de 2,00 m și de minim 0,60 m pentru fațadele fără deschideri. In 
cazul în care nu se respectă aceste distanțe, se va obține acceptul autentificat al proprietarului 
terenului învecinat. 

 

ARTICOLUL 9 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE 
ACEEAȘI PARCELĂ / PE PARCELE ÎNVECINATE. 

- Pe o parcelă se pot amplasa una sau mai multe construcții principale și construcții anexe; 
clădirile se vor amplasa de regulă în regim izolat; poziția lor fiind condiționată de regimul de 
aliniere față de drumurile publice sau configurația terenului. 

- Între fațadele cu ferestre ale construcțiilor situate pe aceeași parcelă se recomandă o distanță 
minimă egală cu 1/2 din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m. 
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- Amplasarea clădirilor destinate locuințelor sau a clădirilor cu destinație turistică trebuie să 
asigure însorirea acestora pe o durată de minimum de o oră și jumătate la solstițiul de iarnă, a 
încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. În cazul în care proiectul de amplasare a 
clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu 
înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea 
prevederii privind însorirea. 

- Unitățile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea 
de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri 
separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor. Distanța se măsoară între fațada 
locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-
menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în 
normele din standardele în vigoare. 
 

ARTICOLUL 10 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
- Pentru ca o parcelă să fie construibilă, aceasta trebuie să aibă un acces carosabil din stradă, 

care poate fi: 
c) prin aliniamentul parcelei (prin limita parcelei către stradă); 
d) prin altă parcelă, cu servitute de trecere legal instituită și înscrisă în Cărțile funciare ale 

fondului dominant și ale fondului aservit. 
- În cazul fronturilor continue la stradă se va asigura la fiecare 30,00 metri de front câte un 

acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de 
stingere a incendiilor. 

- Accesele trebuie îndepărtate, cât mai mult posibil, de intersecții, iar numărul acceselor pe 
același drum este recomandabil să fie cât mai mic. 

- Pentru o parcelă de colț, accesul se va face, de regulă, din drumul mai puțin important. 
- Nu sunt admise soluții de circulație de tip fundătură dacă fundătura nu are prevăzut un spațiu 

de întoarcere conform normativelor în vigoare sau dacă fundătura este mai mare de 100 m.  
- În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea acestei 

condiții, cu avizul unității teritoriale de pompieri. 
 

ARTICOLUL 11 – STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR 
- Staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor 

publice. 
- În cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se 

va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în  cooperare 
ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță 
de maxim 200 metri de obiectivul deservit. 

- Numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform 
anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și indicelui de motorizare. 
 

ARTICOLUL 12 – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
 

Subzone funcționale 
Înălțimea maximă 
admisă (cornișă) 
(metri) 

Înălțimea maxima 
admisă (coamă) 
(metri) 

Număr niveluri 
convenționale 
(3,0 metri) 

Locuințe 7 10 D+P+M 

Clădiri cu destinație turistică 10 14 D+P+1+M 

Clădiri pentru instituții publice și 
servicii  

10 14 D+P+1+M 

Clădiri cu destinație industrială tehnologic tehnologic D+P+1E 
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ARTICOLUL 13 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
- Aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din 

vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate. 
- Construcțiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporții corecte ale 

volumului și elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate și prin alegerea culorilor folosite 
pentru înfrumusețarea lor. 

- Se va asigura o tratare unitară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri. 
- Se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor.  
- Se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a 

reclamelor pe plinurile fațadelor, parapete, balcoane etc. 
- Cu excepția construcțiilor și instalațiilor necesare serviciilor publice sau de interes colectiv și 

a lucrărilor tehnice necesare funcționării serviciilor publice sau de interes colectiv, acoperișurile vor 
fi realizate obligatoriu în pantă și se va utiliza acoperirea cu învelitoare ceramică (țiglă, olane, 
ardezie etc.), tablă zincată sau țiglă metalică de culoare maro, grena sau brun-roșcată.  

- Acoperișurile pot fi realizate în sistem mixt, în pantă cu 2 sau cu 4 ape cu condiția de a se 
utiliza tipurile de învelitori precizate.  

- Panta minimă admisă pentru acoperișuri este de 30%. 
- Aparatele de aer condiționat, de ventilație, antenele de televizor precum și antenele 

parabolice aparente aplicate pe fațadă se vor amplasa în condițiile tehnice prevăzute de normativele 
în vigoare. 

- Se recomandă utilizarea vopselelor lavabile în tonuri și nuanțe de culori calde, pastelate, 
nestridente (exemplu: alb, crem etc.). 

- Nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor ( roșu, mov, 
portocaliu, galben citron, verde, verde China, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru și se interzic toate 
accentele). 

- Nu sunt admise soluții de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip 
minaretă, turn, etc. 

- Nu sunt admise intervenții de orice natură pe fondul construit existent care sunt 
incompatibile cu actualul regulament. 

- Întreținerea spațiilor verzi se asigura de către proprietarii și administratorii acestora. 
 

ARTICOLUL 14 – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
- Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice. 
- Până la realizarea / extinderea rețelei de apă potabilă în sistem centralizat, se admite 

alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare (Fântâna trebuie 
amplasată și construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare și să asigure 
accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puțin 10 m de orice sursă 
posibilă de poluare: latrină, grajd, cotețe, depozit de deșeuri menajere sau industriale, platforme 
individuale de colectare a gunoiului de grajd etc. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie 
mai mică de 6 m. Pereții fântânii trebuie astfel amenajați încât să prevină orice contaminare 
exterioară. Ei vor fi construiți din material rezistent și impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, 
tuburi din beton. Pereții fântânii trebuie prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălțime de 70-
100 cm deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale 
rezistente și impermeabile, iar articularea cu pereții fântânii trebuie făcută în mod etanș. Fântâna 
trebuie să aibă capac, iar deasupra ei, un acoperiș care să o protejeze împotriva precipitațiilor 
atmosferice. Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea 
ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de protecție de 1,5 m, 
amenajată în pantă, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltrațiilor și împrejmuită pentru 
prevenirea accesului animalelor). 

- Unitățile pentru instituții și servicii de interes general vor fi racordate la sistemele publice de 
canalizare a apelor uzate; în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitățile sunt 
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obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se 
vor executa și exploata astfel încât să nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului. 

- îndepărtarea apelor uzate menajere și fecaloid-menajere provenite de la locuințele 
Neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalații de preepurare sau fose septice 
vidanjabile, care trebuie să fie proiectate și executate conform normelor în vigoare și amplasate la 
cel puțin 10 m față de cea mai apropiată locuință.  

- Colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a deșeurilor menajere se face în 
recipiente acoperite, dimensionate în funcție de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare și de 
categoria în care se încadrează deșeurile menajere din locuință; deșeurile nu se colectează direct în 
recipient, ci într-un sac de polietilenă aflat în recipient și care să aibă un volum puțin mai mare decât 
volumul recipientului. 

- Deșeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează 
cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la cel 
puțin 10 m de ferestrele locuințelor. 

- Este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate. 
 

ARTICOLUL 15 – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE 
- Spațiile verzi vizibile, cuprinse la stradă între aliniament și linia de aliniere a clădirilor vor fi 

amenajate peisager sub forma unor grădini de fațadă. 
- Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu 

un arbore la fiecare 40 mp. 
- Se recomandă ca, pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, să se 

evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase. 
- Se va asigura un procent de spații verzi de minim 20% pe fiecare parcelă. 
- Plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații 

plantate. 
- Toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și 

vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime. 
- Se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de 

la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice specifice. 
 

ARTICOLUL 16 – ÎMPREJMUIRI  
- În vederea conservării specificului zonei, împrejmuirile vor avea un aspect asemănător cu 

împrejmuirile tradiționale, în acord cu arhitectura clădirilor. 
- Împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maximum 1,80 metri la locuințe, 1,20 m – 

transparente și dublate de gard viu pentru zona de activități economice, iar cele laterale vor avea 
înălțimea de maximum 2,00 metri putând fi opace (beton amprentat, lemn) sau transparente (plasă 
de sârmă). 

- Este interzisă placarea gardurilor sau a unor porțiuni din garduri (soclurile) cu materiale 
ceramice (gresie, faianță), precum și dispunerea unor elemente decorative nespecifice (lei de tipul 
celor funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc.).  

- Împrejmuirile cu caracter temporar (la șantiere de construcții) vor fi realizate din materiale 
suficient de rezistente și bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare și protecție a 
circulației auto și pietonale. 

- Marcarea limitei proprietății în cazul parterelor cu funcțiuni accesibile publicului retrase de 
la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc. 

SECȚIUNEA a III-a: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE și UTILIZARE A 
TERENULUI 

ARTICOLUL 17 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
L/IS       : POTmaxim= 40%  
*vezi Secțiunea a II-a, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor 
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ARTICOLUL 18 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
L/IS       : CUTmaxim= 1,20  
*vezi Secțiunea a II-a, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor 

 

II.2 ZONE PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL – IS 

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI 

Zona IS este delimitată prin următoarele criterii: 
- funcțiunea dominantă; 
- regim maxim de înălțime; 
- necesitățile tehnologice ale activităților specifice; 
- configurația țesutului urban: parcelar, tipologie fond construit, raportare la vecinătăți, etc. 
- relația cu vecinătatea; 
- apartenența la zonele protejate. 

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA IS   

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE 
Sunt admise următoarele utilizări: 

- instituții, servicii și echipamente publice de nivel comunal – sedii de primării, sedii de 
partide politice, culte, fundații, organizații non-guvernamentale, asociații, agenții, etc.; 

- construcții de învățământ – preșcolar sau școlar – în funcție de necesitate; 
- construcții de cultură; 
- construcții de cult; 
- construcții de sănătate; 
- servicii sociale, colective și personale; 
- servicii turistice, pensiuni, moteluri etc.; 
- construcții sportive; 
- comerț cu amănuntul; 
- parcaje; 
- spații libere pietonale; 
- spații plantate – scuaruri. 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 
- Pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică.  
- În zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția ca acestea, 

prin funcționarea lor, să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătatea locatarilor.  
- Pentru unitățile care, prin specificul activității lor, necesită protecție specială, se asigură o 

zonă de protecție sanitară față de locuințe. Dimensionarea zonelor de protecție sanitară se vor face 
conform OMS 119/2014 și OMS 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 
119/2014 ; 

 

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 
Sunt interzise următoarele utilizări: 

- localizarea spațiilor în care se comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 50 
metri de instituțiile educaționale; 

- anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență care intră sunt incidența 
normativelor de protecție sanitară și sănătatea populației; 

- dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, care urâțesc arhitectura și deteriorează 
finisajul acestora; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; 
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- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din 
circulațiile publice;  

- stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini; 
- unități agricole; 
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de 

pe parcelele adiacente; 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice. 
 

ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE 
- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare până la întocmirea unui 

studiu geotehnic întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte; 
- În zonele cu restricții pentru protecție sanitară - până la obținerea avizului emis de autoritatea 

de sănătate publică; 
- În zona ariilor protejate – în condițiile obținerii avizelor prevăzute de legislația în vigoare; 
- În toate zonele în care exista utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică 

locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există 
suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare; 

- Construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii rutiere se vor 
autoriza numai cu avizul eliberat de administratorul acestora. 

 

ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE 
- Nu se vor autoriza construcții definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile 

(alunecări de teren active, zone inundabile). 
- În zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, apă, 

canalizare, a căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură existente. 

SECȚIUNEA a II-a: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A 
CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 6 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, 
DIMENSIUNI) 
Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate: 

(1) - dimensiuni minime: 
Subzona funcțională Dimensiune minimă a terenului 
 Suprafața - mp. Front - m. 

Cuplat 300 15 
Izolat 600 21 

 

În zonele cu parcelări existente unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor 
prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea 
normelor de igienă și de protecție împotriva incendiilor. Astfel, suprafața parcelelor va fi de minim 
200 mp, iar frontul la stradă va fi de minim 12 m în cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral) și 
de minim 15 m în cazul construcțiilor izolate (patru fațade). 

(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia. 
 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT 
Clădirile vor respecta retragerea de la aliniamentul existent, caracteristic străzii respective: 

- Retras față de împrejmuire cu minim 3,00 metri inclusiv în cazul lotizărilor existente; 
- Distanțele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire 

existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane; 
- În fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se 

permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor. 
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- În cazul in care clădirile alăturate prezinta calcane este obligatorie lipirea la acestea; 
- În cazul în care clădirea principală nouă înlocuiește o clădire principală desființată, pentru 

aceasta, alinierea clădirii noi respectă prevederea generală (3 m); 
- În cazul în care pe parcelă rămâne o clădire principală existentă și urmează să se construiască 

clădiri principale noi, alinierea clădirilor principale noi este la o distanță minimă de 3,00 m față de 
aliniamentul parcelei. 
 

Când configurația terenului nu permite amplasarea construcțiilor conform aliniamentelor 
anterioare, se admite amplasarea lor în zona cea mai favorabilă. 
 

ARTICOLUL 8 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioară ale 
parcelei conform prevederilor Codului Civil și normelor de protecție contra incendiilor (asigurarea 
accesului vehiculelor sau formațiilor mobile de pompieri), normelor de însorire și iluminat natural, 
de protecție contra zgomotului și nocivităților, sau necesităților de conservare a specificului local 
privind țesutul și tipologia de amplasare a construcțiilor. 

- Distanța minimă admisă de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita 
proprietății, îngrădită sau nu, este de 2,00 m și de minim 0,60 m pentru fațadele fără deschideri. În 
cazul în care nu se respectă aceste distanțe, se va obține acceptul autentificat al proprietarului 
terenului învecinat. 
 

ARTICOLUL 9 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE 
ACEEAȘI PARCELĂ / PE PARCELE ÎNVECINATE 

- Pe o parcelă se pot amplasa una sau mai multe construcții principale și construcții anexe; 
clădirile se vor amplasa de regulă în regim izolat, poziția lor fiind condiționată de regimul de 
aliniere față de drumurile publice sau configurația terenului. 

- Între fațadele cu ferestre ale construcțiilor situate pe aceeași parcelă se recomandă o distanță 
minimă egală cu 1/2 din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m, pentru a permite 
întreținerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum și al mijloacelor de 
salvare (l = min. 3,0 m.). 

- Unitățile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea 
de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri 
separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor. Distanța se măsoară între fațada 
locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-
menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în 
normele din standardele în vigoare. 
 

ARTICOLUL 10 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
- Pentru ca o parcelă să fie construibilă, aceasta trebuie să aibă un acces carosabil din stradă, 

care poate fi: 
a) Prin aliniamentul parcelei (prin limita parcelei către stradă). 
b) Prin altă parcelă, cu servitute de trecere legal instituită și înscrisă în Cărțile funciare ale 

fondului dominant și ale fondului aservit. 
- În cazul fronturilor continue la stradă se va asigura la fiecare 30,00 metri de front câte un 

acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de 
stingere a incendiilor. 

- Accesele trebuie îndepărtate, cât mai mult posibil, de intersecții, iar numărul acceselor pe 
același drum este recomandabil să fie cât mai mic. 

- Pentru o parcelă de colț, accesul se va face, de regulă, din drumul mai puțin important. 
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu 

dificultăți de deplasare. 
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- Nu sunt admise soluții de circulație de tip fundătură dacă fundătura nu are prevăzut un spațiu 
de întoarcere conform normativelor în vigoare sau dacă fundătura este mai mare de 100 m. În mod 
excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea acestei condiții, cu avizul 
unității teritoriale de pompieri. 
 

ARTICOLUL 11 – STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR 
- Staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor 

publice.  
- În cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se 

va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în  cooperare 
ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță 
de maxim 200 metri de obiectivul deservit. 

- Numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform 
anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și indicelui de motorizare. 
 

ARTICOLUL 12 – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
 

Subzone funcționale 
Înălțimea maximă 
admisă (cornișă) 

(metri) 

Înălțimea maximă 
admisă (coamă) 

(metri) 

Număr niveluri 
convenționale 

(4,0 metri) 
IS - cu excepția celor aflate în 
zone protejate 

10 14 D+P+1+M 

 

ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
- Aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din 

vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate. 
- Construcțiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporții corecte ale 

volumului și elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate și prin alegerea culorilor folosite 
pentru înfrumusețarea lor. 

- Se va asigura o tratare unitară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri. 
- Se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor. 
- Se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a 

reclamelor pe plinurile fațadelor, parapete, balcoane etc. 
- Cu excepția construcțiilor și instalațiilor necesare serviciilor publice sau de interes colectiv și 

a lucrărilor tehnice necesare funcționării serviciilor publice sau de interes colectiv, acoperișurile vor 
fi realizate obligatoriu în pantă și se va utiliza acoperirea cu învelitoare ceramică (țiglă, olane, 
ardezie etc.), tablă zincată sau țiglă metalică de culoare maro, grena sau brun-roșcată. 

- Acoperișurile pot fi realizate în sistem mixt, în pantă cu 2 sau cu 4 ape cu condiția de a se 
utiliza tipurile de învelitori precizat.  

- Panta minimă admisă pentru acoperișuri este de 30%. 
- Aparatele de aer condiționat, de ventilație, antenele de televizor precum și antenele 

parabolice aparente aplicate pe fațadă se vor amplasa in condițiile tehnice prevăzute de normativele 
în vigoare. 

- Se recomandă utilizarea vopselelor lavabile în tonuri și nuanțe de culori calde, pastelate, 
nestridente (exemplu: alb, crem etc.). 

- Nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor ( roșu, mov, 
portocaliu, galben citron, verde, verde China, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru și se interzic toate 
accentele). 

- Nu sunt admise soluții de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip 
minaretă, turn, etc. 

- Nu sunt admise intervenții de orice natură pe fondul construit existent care sunt 
incompatibile cu actualul regulament. 

- Întreținerea spațiilor verzi se asigură de către proprietarii și administratorii acestora. 
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ARTICOLUL 14 – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
- Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; 
- Până la realizarea / extinderea rețele de apă potabilă în sistem centralizat, se admite 

alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare (Fântâna trebuie 
amplasată și construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare și să asigure 
accesibilitatea consumatorilor.  

Amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puțin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: 
latrină, grajd, cotețe, depozit de deșeuri menajere sau industriale, platforme individuale de colectare 
a gunoiului de grajd etc.  

Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereții fântânii trebuie 
astfel amenajați încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiți din material 
rezistent și impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton. Pereții fântânii trebuie 
prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălțime de 70-100 cm deasupra solului și 60 cm sub 
nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente și impermeabile, iar articularea cu 
pereții fântânii trebuie făcută în mod etanș. Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei, un 
acoperiș care să o protejeze împotriva precipitațiilor atmosferice. Scoaterea apei din fântână trebuie 
să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii 
trebuie să existe o zonă de protecție de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată, 
impermeabilizată contra infiltrațiilor și împrejmuită pentru prevenirea accesului animalelor). 

- Unitățile pentru instituții și servicii de interes general vor fi racordate la sistemele publice de 
canalizare a apelor uzate; în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitățile sunt 
obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se 
vor executa și exploata astfel încât să nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului. 

- Îndepărtarea apelor uzate menajere și fecaloid-menajere provenite de la locuințele 
neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalații de preepurare sau fose septice 
vidanjabile, care trebuie să fie proiectate și executate conform normelor în vigoare și amplasate la 
cel puțin 10 m față de cea mai apropiată locuință. 

- Colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a deșeurilor menajere se face în 
recipiente acoperite, dimensionate în funcție de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare și de 
categoria în care se încadrează deșeurile menajere din locuință; deșeurile nu se colectează direct în 
recipient, ci într-un sac de polietilenă aflat în recipient și care să aibă un volum puțin mai mare decât 
volumul recipientului. 

- Deșeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează 
cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la cel 
puțin 10 m de ferestrele locuințelor. 

- Este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate. 
 

ARTICOLUL 15 – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE 
- Spațiile verzi vizibile, cuprinse la stradă între aliniament și linia de aliniere a clădirilor vor fi 

amenajate peisager sub forma unor grădini de fațadă. 
- Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu 

un arbore la fiecare 40 mp 
- Se recomandă ca, pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, să se 

evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, circulații pietonale, terase. 
- Se va asigura un procent de spații verzi de minim 15% pe fiecare parcelă. 
- Plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații 

plantate. 
- Toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și 

vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime. 
- Se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de 

la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice specifice. 
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ARTICOLUL 16 – ÎMPREJMUIRI  
- Împrejmuirile spre aliniament vor fi de preferință din materiale tradiționale, pentru astfel de 

elemente, cu o alcătuire transparentă și vor avea înălțimea maximă de 2,0 m. 
- În cazul în care împrejmuirea va avea un soclu opac, acesta nu poate depăși înălțimea de 0,60 

metri. 
- Împrejmuirile laterale sau posterioare vor fi de preferință din lemn, conform tradiției locale, 

cu înălțimea maximă de 2,0 m. 
- Marcarea limitei proprietății în cazul parterelor cu funcțiuni accesibile publicului retrase de 

la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc. 
- Este interzisă placarea gardurilor sau a unor porțiuni din garduri (soclurile) cu materiale 

ceramice (gresie, faianță), precum și dispunerea unor elemente decorative nespecifice (lei de tipul 
celor funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc.).  

SECȚIUNEA a III-a: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE și UTILIZARE A 
TERENULUI 

ARTICOLUL 17 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
IS   : POTmaxim= 50% 
*vezi Secțiunea a II-a, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor 
 

ARTICOLUL 18 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
IS   : CUTmaxim= 1,50  
*vezi Secțiunea a II-a, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor 
 

 II.3 ZONA PENTRU SPAȚII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE 
PROTECȚIE, SPORT ȘI AGREMENT- SP 

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI 

Zona spațiilor verzi se compune din următoarele subzone funcționale: 

SP1 – subzona spațiilor verzi amenajate, scuarurilor publice, parcurilor, spațiilor verzi de 
agrement cu acces nelimitat pentru care regimul de înălțime va fi de maxim P, având POT: 15% și 
CUT: 0,15;  

– subzona amenajări sportive, pentru care procentul maxim de ocupare a terenului se va 
încadra în următorii parametrii, în conformitate cu RGU, Anexa 2, art. 2.2.4: 

• 50% pentru construcții și amenajări sportive; 
• 20% pentru alei, drumuri și parcaje; 
• 30% pentru spații verzi. 

SP2 – subzona spațiilor verzi cu destinație tehnică (culoare de protecție pentru infrastructura 
de comunicație rutieră, infrastructura de transport energetic, gaze, apă, etc.); 

Subzonele funcționale ale zonei de SP sunt delimitate prin următoarele criterii: 

- funcțiunea dominantă; 
- elementele componente ale cadrul natural etc. 
- configurația spațială a comunei, elemente de compoziție urbană și morfologie; 
- relația cu vecinătatea. 

Conform Art. 3 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din 
zonele urbane, modificată prin Legea 313/2009, spațiile verzi se compun din următoarele tipuri de 
terenuri din intravilanul localităților: 

a) spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate;  
b) spații verzi publice de folosință specializată:  

1. grădini botanice și zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone ambientale și 
de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;  
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2. cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție 
socială, instituții, edificii de cult, cimitire;  

3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanță;  
c) spații verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri și baze 

sportive;  
d) spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă;  
e) culoare de protecție față de infrastructura tehnică;  
f) păduri de agrement.  

 

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - SP - 

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE 
Sunt admise următoarele utilizări: 

SP1 : 
- spații plantate; 
- circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și 

accesul la activitățile permise; 
- mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă; 
- construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer 

liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică 
și comerț; 

- adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere; 
- parcaje complementare funcțiunilor specifice zonei SP1;  
- amenajări acoperite și descoperite și construcții pentru practicarea activităților sportive, 

anexe complementare funcțiunii dominante; 
- circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și 

accesul la activitățile permise; 
- sunt admise parcurile de distracție, aqua parcuri, baze de agrement;  

SP2 : 
- spații plantate - culoare de protecție aferente echipării tehnico-edilitare; 
- conform legilor și normelor în vigoare care se aplică elementelor generatoare ale zonelor de 

protecție. 
 

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 
SP1 : 

- Se admit construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci 
în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație 
publică și comerț, limitate la arealele deja existente conform proiectului inițial și care funcționează 
în acest scop. 

- Se admit noi clădiri pentru cultură, sport, recreere și anexe, cu condiția ca suprafața acestora 
însumată la suprafața construită existentă și menținută, la cea a circulațiilor de toate categoriile și a 
platformelor mineralizate, să nu depășească 15% din suprafața totală a parcului. 

- Clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice se admit cu 
condiția de a nu avea separări fizice care să impună interdicția liberei circulații. 

- Se admit amenajările în vederea utilării cu alei, drumuri și parcări pentru un procent de 
minim 30% din parcelă 

SP2 : 
- Se admite utilizarea pentru agrement cu condiția ca prin dimensionarea și configurarea 

spațiilor libere și plantate (minim 20% spații verzi pe parcelă) să nu fie generate disfuncții sau 
incompatibilități cu rolul tehnic deținut de către subzona SP2. 

- Sunt admise construcții, amenajări și culoare de infrastructură tehnico-edilitară cu condiția să 
nu fie generate disfuncții sau incompatibilități cu rolul tehnic deținut de către subzona SP2. 
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ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 
SP1+SP2 

- Se interzic orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice și specializate. 
- Se interzice conversia grupurilor sanitare în spații comerciale. 
- Se interzice localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea abuzivă a spațiilor plantate 

adiacente trotuarelor, atât în interior, cât și pe conturul exterior al spațiilor verzi. 
- Se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spațiile de protecție față de 

infrastructura tehnică reprezentată de circulații majore și de rețele de transport a energiei electrice, 
petrolului și gazelor. 

- Se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate. 
- Conform ordinului 119/2014, în zonele de odihnă și recreere se interzice amplasarea: 
• obiectivelor industriale care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibrații sau impurifică apa, 

aerul, solul; 
• unităților zootehnice; 
• unităților de transporturi; 
• stațiilor de epurare a apelor uzate și a depozitelor de deșeuri solide; 
• arterele de circulație cu trafic rutier intens. 

 

ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE 
- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare sau inundabilitate până la 

întocmirea unui studiu geotehnic sau hidrologic aprofundat (după caz), întocmit conform 
normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte. 

- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică 
locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există 
suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare. 

- Construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, 
feroviare sau rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberat de administratorul acestora. 

 

ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE 
- În zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, apă, 

canalizare, a căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură existente. 
- Este interzisă orice construcție sau amenajare (construcții provizorii: chioșcuri, buticuri, 

rulote) care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului aferent domeniului public. 

SECȚIUNEA a II-a: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A 
CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 6 – CARACTERISTICI PARCELE (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) 
SP1 

- Pentru amplasarea și realizarea spațiilor verzi nu există o suprafață minimă de teren. 
 

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT 
SP1+SP2 

- Conform studiilor de specialitate aprobate conform legii (SF, PT, etc.) 
 

ARTICOLUL 8 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

SP1+SP2 
- Conform studiilor de specialitate aprobate conform legii (SF, PT, etc.) 

 

ARTICOLUL 9 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE 
ACEEAȘI PARCELĂ 

SP1+SP2 
- Conform studiilor de specialitate aprobate conform legii (SF, PT, etc.) 
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ARTICOLUL 10 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
SP1+SP2 

- Se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru 
întreținere, aprovizionare) care vor fi tratate ca alei principale. 

- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile 
acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. 

- În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor 
prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri. 

- Se vor asigura atât accesul pietonal, cât și rampele de acces pentru persoanele cu dizabilități. 
- Pentru activitățile complementare admise se vor realiza accese auto separat.  
- Accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban. 
- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de 

construire, eliberate de administratorul acestora. 
 

ARTICOLUL 11 – STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR 
SP1+SP2 

- Spațiile de parcare / garare a autovehiculelor se asigură prin cumularea numărului necesar 
pentru fiecare funcțiune din parcelă și se vor amplasa adiacent acceselor carosabile. 

- Daca condițiile specifice permit, se poate folosi domeniul public pentru parcaje ale 
funcțiunilor din subzona SP1, fără a afecta circulația în zonă.  

- În cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va 
demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori 
concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv.  
 

ARTICOLUL 12 – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
SP1 

- Înălțimea clădirilor nu va depăși înălțimea de 3,0 metri și regimul maxim de înălțime de P. 
- Înălțimea clădirilor și a instalațiilor destinate amenajărilor sportive va fi specifică proiectelor 

de specialitate aprobate conform normativelor și legislației în vigoare. 
 

ARTICOLUL 13 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  
SP1+SP2 

- Aspectul exterior al clădirilor va fi integrat compozițional cu caracterul cadrului natural 
existent. 

- Conform Art. 11 și 12 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor 
verzi din intravilanul localităților cu modificările ulterioare, proiectele de amenajare specifică vor fi 
elaborate de specialiști în domeniul arhitecturii peisagistice, urbanismului, horticulturii și forestier. 

- Întreținerea spațiilor verzi se asigura de către proprietarii și administratorii acestora. 
 

ARTICOLUL 14 – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
SP1+SP2 

- Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă și iluminat public 
conform cerințelor funcționale ale fiecărei categorii de spațiu plantat în care este admis accesul 
publicului. 

- Se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine decorative 
pentru a fi utilizate pentru întreținerea spațiilor plantate. 

- Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din rețeaua publică. 
 

ARTICOLUL 15 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE 
SP1+SP2 

- Plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații 
plantate. 
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- Toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și 
vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime. 

- Se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la 
buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice specifice. 

- Conform OMS 119/2014 și OMS 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de 
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului 
sănătăţii nr. 119/2014 ;, în cadrul amenajării și dotării zonelor destinate odihnei și recreerii trebuie 
să se asigure: 

• instalații de alimentare cu apă potabilă; 
• W.C.-uri publice și locuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor; 
• colectarea și îndepărtarea apelor uzate prin instalații de canalizare, locale sau zonale, a 

căror construcție și exploatare să evite poluarea factorilor de mediu; 
• spațiu îngrădit pentru câinii de companie, cu modalități adecvate de colectare a dejecțiilor 

acestora; 
• bănci și spații amenajate pentru picnic. 

 

ARTICOLUL 16 – ÎMPREJMUIRI  
SP1+SP2 

- Împrejmuirile zonelor verzi publice se vor realiza pentru protejarea funcțiunii și delimitare 
spre cele private. 

- Împrejmuirile spre aliniament vor fi de preferință transparente, realizate din gard viu, de 
înălțime mică; 

- De regulă, nu se vor admite împrejmuiri între funcțiunea dominantă și funcțiunile 
complementare de pe parcelă; excepțiile admise se vor realiza din materiale transparente sau gard 
viu și vor avea înălțime mică pentru a nu stânjeni vederea (0,60 m – 0,80 m). 

- Pentru clădirile și amenajările publice, împrejmuirile vor fi decorative cu o înălțime de 
maxim 1,20 m, preferabil transparente și dublate de gard viu. 

SECȚIUNEA a III-a: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A 
TERENULUI 

ARTICOLUL 16 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT). 
SP1     : P*  : POTmaxim= 15% 
*vezi Secțiunea a II-a, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor 
 

SP1 construcții și amenajări sportive  : - *  : POTmaxim= 85% 
*vezi Secțiunea a II-a, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor 
 

SP2    : -* : POTmaxim= - 
*vezi Secțiunea a II-a, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor 
**conform normativelor și legislației în vigoare; 
 

ARTICOLUL 17 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
SP1     : P*  : CUTmaxim= 0,15; 
*vezi Secțiunea a II-a, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor 
 

SP2    : -* : CUTmaxim= -; 
*vezi Secțiunea a II-a, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor 
 

II.4 ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAȚIE - C 

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI 
Zona este compusă din terenuri pentru căi de comunicație rutieră: 

Cr – subzona transporturilor rutiere și a amenajărilor aferente. 
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SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - C - 

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE 
Cr 
Se admit următoarele funcțiuni: 

- căi de comunicație rutieră și construcțiile aferente;  
- spații alveolare carosabile pentru transportul în comun; 
- refugii și treceri de pietoni; 
- rețele tehnico-edilitare; 
- spații verzi amenajate;  
- parcaje publice; 
- lucrări de terasamente. 

 

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 
Cr 
Lucrările, construcțiile, amenajările amplasate în zonele de protecție ale drumurilor publice trebuie: 

- să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare și surse de poluare (sisteme de transport 
gaze, țiței, produse petroliere, energie electrică și alte lucrări de același gen); 

- să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației (capacitate, fluență, siguranță). 
 

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 
Cr  

- Se interzic orice utilizări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile 
ulterioare de modernizare sau extindere.  

- Se interzic orice construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru: 
•lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse, realizarea autostrăzii și a dotărilor 
aferente; 

•modernizarea intersecțiilor; 
•realizarea spațiilor de parcare; 

- Se interzic pe terenurile vizibile din circulația publica rutieră: 
•depozitări de materiale degradate; 
•amenajări de șantier abandonate, platforme cu suprafețe deteriorate, construcții degradate; 
•gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deșeuri etc.;   
•panouri independente de reclamă publicitară. 

- Se interzic: 
• cuplarea clădirilor de locuit cu construcții aferente circulației rutiere; 
• amplasarea în incinta unităților de transporturi și a garajelor publice a unor construcții 
care prin natura activităților desfășurate pot produce poluare peste normele admisibile 
și/sau prezintă risc de incendiu/explozie.  

- Se interzice amplasarea construcțiilor în câmpul de vizibilitate al intersecțiilor, 
indiferent de subzona funcțională aparținătoare. 

 

ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE 
- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare sau inundabilitate, până la 

întocmirea unui studiu geotehnic aprofundat (după caz), întocmit conform normativelor în vigoare, 
pentru fiecare obiectiv în parte. 

 

ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE 
- Nu se vor autoriza construcții definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile. 
- Este interzisă orice construcție sau amenajare (construcții provizorii: chioșcuri, buticuri, 

rulote) care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului aferent domeniului public (asura 
tuturor componentelor căii publice). 



 
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PUG Comuna Cerbăl, Județul Hunedoara – Revizia 1     2016 
 

 

Proiectant:  S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Târgoviște  

Beneficiar:  Comuna Cerbăl, Județul Hunedoara 33 

 

SECȚIUNEA a II-a: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A 
CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 6 – CARACTERISTICI PARCELE (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) 
Cr 

- Pentru crearea unor parcele noi necesare realizării căilor de comunicații se vor întocmi PUZ 
cu regulament aferent sau studiu de circulație, cu respectarea în totalitate a reglementărilor pentru 
funcționarea zonei funcționale construcții și amenajări pentru căi de comunicație. 

 

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT 
- Conform studiilor de specialitate și normativelor avizate conform legii; 
- Parcelarul și căile de circulație vor fi organizate și trasate conform prezentului Regulament 

Local de Urbanism pentru fiecare subzonă funcțională în parte. 
 

ARTICOLUL 8 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- Conform studiilor de specialitate și normativelor avizate conform legii; 
- Parcelarul și căile de circulație vor fi organizate și trasate conform prezentului Regulament 

Local de Urbanism  pentru fiecare subzonă funcțională în parte. 
 

ARTICOLUL 9 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE 
ACEEAȘI PARCELĂ 

- Conform studiilor de specialitate a normativelor avizate conform legii; 
- Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor fi realizate 

conform prezentului Regulament Local de Urbanism pentru fiecare subzonă funcțională în parte. 
 

ARTICOLUL 10 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
- Conform studiilor de specialitate și normativelor avizate conform legii; 
- Se va asigura accesul din circulația publică pentru fiecare parcelă. 

 

ARTICOLUL 11 – STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR 
- Conform studiilor de specialitate și normativelor avizate conform legii; 
- Se va asigura staționarea autovehiculelor pe parcelele proprii, în afara domeniului public. 

 

ARTICOLUL 12 – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
- Conform studiilor de specialitate și normativelor avizate conform legii; 
- Înălțimea maximă a construcțiilor aferente nu va depăși distanța dintre aliniamente și nici 

înălțimea maximă admisă pentru fiecare subzonă funcțională în prezentul Regulament Local de 
Urbanism. 
 

ARTICOLUL 13 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
- Conform studiilor de specialitate și normativelor avizate conform legii. 
- Aspectul exterior al clădirilor se va integra în specificul vecinătăților și va fi conform 

reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de Urbanism pentru fiecare subzonă 
funcțională. 

 

ARTICOLUL 14 – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apă, 

colectarea apelor uzate, telefonie fixă și iluminat public pentru fiecare funcțiune adiacentă căilor de 
comunicație rutieră. 
 

ARTICOLUL 15 – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE 
- Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu 

un arbore la fiecare 200 mp. 
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ARTICOLUL 16 – ÎMPREJMUIRI  
- Conform studiilor de specialitate și normativelor avizate conform legii. 
- Împrejmuirile vor fi conform reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de 

Urbanism pentru fiecare subzonă funcțională.  

SECȚIUNEA a III-a: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A 
TERENULUI 

ARTICOLUL 17 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
Cr    : -*  : POTmaxim= 85% 
*vezi Secțiunea a II-a, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor 
 

ARTICOLUL 18 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
Cf+Cr    : -*  : CUTmaxim= -; 
*vezi Secțiunea a II-a, Articolul 10 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor 
 

 II.5 ZONA PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI ECHIPARE 
EDILITARĂ - GC 

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI 

Zona gospodăriei comunale se compune din următoarele subzone funcționale: 

GC/TE – subzona construcțiilor, instalațiilor și a amenajărilor aferente gospodăriei comunale 
și echipamentelor tehnico-edilitare; 
GC   – subzona cimitirelor; 

Subzonele funcționale ale zonei de GC sunt delimitate prin următoarele criterii: 
- funcțiunea dominantă; 
- relația cu vecinătățile; 
- condiții de amplasament în funcție de normativele și legislația în vigoare. 

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - GC - 

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE 
Sunt admise următoarele utilizări: 
GC/TE – construcții, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală: 

- birouri autonome; 
- incinte tehnice cu clădiri și instalații pentru sistemul de alimentare cu apă; 
- canalizare; 
- alimentare cu energie electrică ;  
- salubritate;  
- întreținerea spațiilor plantate (tratate în R.L.U. la capitolul II.3 – spații verzi); 

GC – cimitire și clădiri anexă: 
- cimitire; 
- capelă mortuară; 
- mausoleu - osuar; 
- circulații carosabile; 
- parcaje; 
- circulații pietonale; 
- plantații; 
- pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare. 

 

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 
GC/TE+GC 

- Se vor asigura normele de protecție sanitară cu regim de restricție și sever în vigoare. 
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GC 
- Se va asigura, conform normelor, o zonă de protecție de 50,0 metri (în cazul obiectivelor 

care dispun de aprovizionare cu apă din sursă proprie); 
- Se va asigura pentru noile cimitire o suprafață brută de 10 mp pentru fiecare loc de veci care 

va include locul de veci propriu-zis, spațiile plantate și căile de circulație pietonale; 
- Sunt admise căi de circulație rutieră pentru uz nepermanent pentru asigurarea accesibilității 

către locurile de veci. 
  

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 
GC/TE  

- Pentru incintele situate în zone rezidențiale se interzic orice activități care prezintă risc 
tehnologic și produc poluare prin natura activității sau prin transporturile generate. 
GC 

- Se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor și distrugerea vegetației 
din lungul acestora sau a celei perimetrale. 

 

ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE 
- În zonele în care amplasamentele viitoarelor construcții sunt adiacente rețelei majore de 

circulație a comunei și acolo unde sunt prevăzute artere noi și/sau lărgiri de artere carosabile și 
pietonale, autorizarea noilor construcții și amenajări se va face in urma PUZ cu regulament aferent 
și/sau PUD aprobat conform legii. 

- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare sau inundabilitate până la 
întocmirea unui studiu geotehnic sau hidrologic aprofundat (după caz), întocmit conform 
normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte. 

- În zona ariilor protejate – în condițiile obținerii avizelor prevăzute de legislația în vigoare. 
- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică 

locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există 
suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare. 

- Construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii tehnico-edilitare 
sau rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberat de administratorul acestora. 

 

ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE 
- Nu se vor autoriza construcții definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile 

(alunecări de teren active, zone inundabile). 
- În zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, 

apă, canalizare, a căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură existente. 
- Este interzisă orice construcție sau amenajare (construcții provizorii: chioșcuri, buticuri, 

rulote) care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului aferent domeniului public. 
- Se interzice amplasarea surselor de apă în cimitire și în raza de protecție a acestora 

(alimentarea cu apă se poate face din sistem centralizat sau surse situate în afara razei de protecție). 

SECȚIUNEA a II-a: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A 
CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 6 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, 
DIMENSIUNI) 
GC/TE 

- Pentru diferite servicii și birouri suprafața minimă a parcelei este de 200 mp și un front la 
stradă de minim 12 metri. 
 

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT 
GC/TE+GC 

- La intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 
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bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12,0 metri pe străzi de categoria I și a 
II-a și de 6,0 metri pe străzi de categoria a III-a. 

- Clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe 
strada respectivă majoritatea clădirilor mai noi se află în această situație, sau se vor retrage la o 
distanță de minim 6,0 metri în cazul în care majoritatea fronturilor dominante noi sunt retrase de la 
stradă. 
GC/TE 

- În cazul incintelor tehnice situate în zone de activități industriale, de servicii și depozitare, se 
impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanță de minim 10,0 metri pe străzile de 
categoria I și a II-a și de minim 8,0 metri pe străzile de categoria a III-a. 
 

ARTICOLUL 8 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
GC/TE  

- Distanța clădirilor față de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălțimea clădirii, dar 
nu mai puțin de 6,0 metri. 

- Se interzice alipirea clădirilor cu funcțiuni tehnice de calcanele clădirilor cu funcțiuni publice 
și de locuit. 

- În cazul în care activitățile constituie o sursă de zgomote și vibrații, în cazul în care au loc 
procese de producție non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele 
specifice în vigoare. 
 

ARTICOLUL 9 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE 
ACEEAȘI PARCELĂ 
GC/TE 

- Distanța minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei 
mai înalte, dar nu mai puțin de 6,0 metri. 

- Distanța de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt 
accese în clădirile respective și nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfășoară 
activități permanente. 

- În toate cazurile se vor respecta normele și legislația tehnică specifice. 
 

ARTICOLUL 10 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
GC/TE+GC 

- Se va asigura accesul din circulația publică pentru fiecare parcelă. 
- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la 

drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile 
acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. 

- În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor 
prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri. 

- Numărul și configurația acceselor prevăzute în prezentul regulament se determină conform 
anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996. 

- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de 
construire, eliberate de administratorul acestora. 
GC 

- Se va asigura un procent de minim 15% pentru circulații rutiere și pietonale pentru fiecare 
subzonă funcțională GC. 

 

ARTICOLUL 11 – STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR 
GC/TE  

- Staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului 
circulației publice. 
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- Locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulațiilor publice. 
- În spațiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren 

pentru parcaje ale salariaților și vizitatorilor. 
- Numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform 

anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și indicelui de motorizare. 
GC  

- Parcajele se asigură în afara circulației publice și vor fi plantate (un arbore la 4 locuri) ;   
- Numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform 

anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și indicelui de motorizare. 
GC/TE+GC 

- Numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform 
anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și indicelui de motorizare. 

 

ARTICOLUL 12 – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
GC/TE 

- Înălțimea clădirilor și a instalațiilor va fi specifică proiectelor de specialitate aprobate 
conform normativelor și legislației în vigoare. 
GC  

- În cazul construcțiilor destinate personalului de mentenanță / administrare a cimitirelor, 
înălțimea maximă la cornișă a construcțiilor va fi de 3 m, iar regimul maxim de înălțime va fi P. 

 

ARTICOLUL 13 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
GC/TE+GC 

- Conform studiilor de specialitate și normativelor avizate conform legii. 
- Aspectul exterior al clădirilor se va integra în specificul vecinătăților și va fi conform 

reglementărilor existente în prezentul Regulament Local pentru fiecare subzonă funcțională. 
 

ARTICOLUL 14 – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
GC/TE+GC 

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apă, 
colectarea apelor uzate, telefonie fixă, iluminat public, etc. pentru fiecare subzonă funcțională. 
GC 

- Se va asigura un punct sanitar. 
- Se interzice amplasarea surselor de apă în cimitire și în raza de protecție a acestora 

(alimentarea cu apă se face exclusiv din sistemul centralizat sau din surse situate din afara razei de 
protecție). 

- Se va asigura un spațiu de depozitare a florilor ofilite și a altor deșeuri. 
- Se va asigura colectarea și evacuarea rapidă la rețeaua publică de canalizare a apelor 

meteorice. 
 

ARTICOLUL 15 – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE 
GC/TE 

- Orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulație publică, va fi amenajată astfel încât 
să nu altereze aspectul general al localității. 

- Suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în 
proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei. 

- Parcajele din dreptul fațadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri și vor fi plantate 
cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare. 

- Se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei în proporție 
de minim 20 % din suprafața totală a parcelei. 

- Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu 
un arbore la fiecare 200 mp. 
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GC 
- Se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei în proporție 

de minim 20 % din suprafața totală a cimitirului. 
 

ARTICOLUL 16 – ÎMPREJMUIRI 
GC/TE  

- Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea împrejmuirilor (elemente funcționale și 
elemente formale) se va face în cadrul documentației tehnice de autorizare (DTAC) sau a altei 
documentații de urbanism (PUD). 

- Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigente ca și în aspectul exterior al 
construcțiilor. 

- Se recomandă ca împrejmuirile temporare să fie realizate din materiale rezistente și bine 
ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare și protecție a circulației. 

- Împrejmuirii decorative vor fi cu o înălțime de maxim 2,20 m, preferabil transparente și 
dublate de gard viu. 

SECȚIUNEA a III-a: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A 
TERENULUI. 

ARTICOLUL 17 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
GC/TE   : -*  : POTmaxim= 85% 
GC    : P*  : POTmaxim= 85% 
Pentru dimensionarea unui loc de veci se vor aloca 10 mp din care 15% circulații rutiere și pietonale, 
3% spații verzi amenajate și 1% construcții (procentul aferent construcțiilor se va distribui pentru 
cruci, mausolee, clădiri anexe). 
*vezi Secțiunea a II-a, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor 
 

ARTICOLUL 18 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT). 
GC/TE   : - *  : CUTmaxim= -; 
GC    : P*  : CUTmaxim= 1; 
*vezi Secțiunea a II-a, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor 
 

II.6 ZONA TERENURILOR AFLATE PERMANENT SUB APĂ - TH 

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI 

Zona terenurilor aflate permanent sub apă TH cuprinde: albiile minore și majore ale cursurilor de 
apă cu caracter temporar sau permanent, lacurile și zonele inundabile și de protecție aferente 
acestora, existente pe teritoriul administrativ al comunei Cerbăl. 

 

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - TH - 

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE 
- Lucrări de gospodărire a apelor, de prevenire și combatere a acțiunii distructive a apelor, 

apărări de maluri, stabilizări de teren, rigole, taluzuri, șanțuri, ziduri de sprijin, construcții de apărare 
și consolidare, alte construcții, amenajări și instalații destinate exploatării și întreținerii râurilor sau 
funcțiunilor complementare admise. 
 

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 
- Lucrări pentru poduri, lucrări necesare drumurilor de traversare a cursurilor de apă, cu 

condiția asigurării măsurilor de apărare împotriva inundațiilor, a măsurii de prevenire a deteriorării 
calității apelor și cu respectarea zonelor de protecție a lucrărilor de gospodărire a apelor și a 
platformelor meteorologice, cu avizul primarilor și al autorităților competente în gospodărirea 
apelor, și a oricăror altor instituții avizatoare conform legislației în vigoare. 
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- Lucrările aferente amenajărilor hidrotehnice (care servesc activități economice, agricole, 
energetice, industriale), a celor care deservesc obiective turistice, drumurile de acces în localități sau 
în incinte, precum și cele pentru organizări de șantier, cu avizul primarilor și al autorităților 
competente în gospodărirea apelor, și al oricăror altor instituții avizatoare conform legislației în 
vigoare. 

- Amenajări pentru agrement, sport și loisir, cu avizul primarilor și al autorităților competente 
în gospodărirea apelor, și a oricăror altor instituții avizatoare conform legislației în vigoare. 

 

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 
În zonele cu terenuri aflate permanent sub ape (TH), indiferent de subzonă, sunt interzise: 

- orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna organizare 
și desfășurare a curgerii libere a apei sau prezintă riscuri de poluare sau accidente sunt interzise în 
zona de siguranță și protecție a cursurilor de apă; 

- lucrări și construcții care prezintă riscuri în realizare sau exploatare (sisteme de transport 
gaze, țiței, produse petroliere, energie electrică și alte instalații de acest gen) și care afectează 
securitatea cursurilor de apă și nu permit intervenția în caz de avarie sau poluează apa; 

- punerea în funcțiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în 
funcțiune de noi ansambluri de locuințe, introducerea la obiectivele economice existente de 
tehnologii de producție modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea 
concomitentă în funcțiune a rețelelor de canalizare și a instalațiilor de epurare ori fără realizarea 
altor lucrări și măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse 
prin autorizația de gospodărire a apelor;  

- lucrări și construcții care folosesc în activitate procedee sau tehnologii care prevăd:  
•aruncarea sau introducerea în orice mod, în albiile cursurilor de apă sau în cuvetele lacurilor 

sau ale bălților și în zonele umede, precum și depozitarea pe malurile acestora a oricărui deșeu ;  
•evacuarea de ape uzate în apele subterane, lacurile naturale sau de acumulare, în bălți, 

heleșteie sau în iazuri, cu excepția iazurilor de decantare;  
•utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-

menajere sau cu conținut periculos;  
•spălarea în cursuri de apă sau în lacuri și pe malurile acestora a vehiculelor, a altor utilaje și 

agregate mecanice, precum și a ambalajelor sau obiectelor care conțin substanțe periculoase;  
•spălarea animalelor domestice deparazitate în afara locurilor special amenajate în acest 

scop; 
•aruncarea sau evacuarea în instalații sanitare ori în rețelele de canalizare a deșeurilor 

periculoase și/sau substanțelor periculoase; 
•spălarea în cursurile de apă sau în lacuri, pe malurile acestora, pe diguri sau baraje a 

obiectelor de uz casnic, cu folosirea substanțelor chimice de orice fel;  
•deschiderea și exploatarea în zonele de terasă a punctelor de extracție a nisipurilor și 

pietrișurilor fără aviz de gospodărire a apelor, respectiv fără autorizație de gospodărire a apelor;  
•depozitarea gunoaielor și deșeurilor de orice fel în zonele de protecție instituite, precum și 

depozitarea sau folosirea de îngrășăminte, pesticide ori alte substanțe periculoase; 
 
ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE 
În zonele cu terenuri aflate permanent sub ape (TH), indiferent de subzona căreia aparțin, se 
interzice temporar construirea pentru: 

- orice construcție în zonele definite ca având interdicție temporară, până la realizarea 
lucrărilor (rezolvare recalibrare albie, lucrări de decolmatare, trasee de canale noi, traversări, etc.), 
cu respectarea prospectelor stabilite prin P.U.G., a proiectelor de specialitate elaborate în condițiile 
respectării Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și aprobate conform legii; 

- pentru lucrările de extindere a căilor de comunicație existente sau pentru realizarea unor 
străzi noi, ce necesită studii și cercetări suplimentare, este instituită interdicția temporară de 
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construire până la elaborarea și aprobarea altei documentații de urbanism (PUZ cu regulament) și a 
documentațiilor specifice. 

- zonele prevăzute pentru a primi lucrări de recalibrare și amenajare, unde nu se vor autoriza 
construcții până la realizarea lucrărilor pe baza unor proiecte de specialitate în condițiile respectării 
Legii 10/1995. 

 

ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE 
În zonele cu terenuri aflate permanent sub ape (TH), indiferent de subzona căreia aparțin, se 
interzice definitiv construirea pentru: 

- orice construcție amplasată în zonele de protecție de-a lungul cursurilor și acumulărilor de 
apă conform Legii apelor. 107/1996, anexa 2; 

- orice fel de construcții care prin funcțiune, conformare și estetică împiedică desfășurarea în 
bune condiții a curgerii libere a apei sau creează pericol de poluare sau accidente; 

- conform Legii, riveranii sunt obligați sa acorde drept de servitute, avându-se în vedere zone 
anume stabilite în acord cu Administrația Națională „Apele Române”, fără a percepe taxe, pentru:  

•trecerea sau circulația personalului cu atribuții de serviciu în gospodărirea apelor ;  
•amplasarea, în albie și pe maluri, de borne, repere, aparate de măsură și control sau alte 

aparate ori instalații necesare executării de studii privind regimul apelor, precum și accesul pentru 
întreținerea instalațiilor ;  

•transportul și depozitarea temporară a materialelor și utilajelor pentru intervenții operative 
privind apărarea împotriva inundațiilor ;  

•transportul și depozitarea temporară de materiale, utilaje, precum și circulația acestora și a 
personalului, în cazul executării de lucrări de întreținere, reparații, precum și pompări experimentale 
în cazul forajelor hidrogeologice care fac parte din rețeaua națională de observații și măsurători. 

 

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A 
CLĂDIRILOR 
ARTICOLUL 6 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, 
DIMENSIUNI) 

- Conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate 
în protecția mediului și sănătate publică; 
 

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT 
- Conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate 

în protecția mediului și sănătate publică. 
 

ARTICOLUL 8 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- Conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate 
în protecția mediului și sănătate publică. 
 

ARTICOLUL 9 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE 
ACEEAȘI PARCELĂ 

- Conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate 
în protecția mediului și sănătate publică. 
 

ARTICOLUL 10 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
- Conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate 

în protecția mediului și sănătate publică. 
 

ARTICOLUL 11 – STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR 
- Conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate 

în protecția mediului și sănătate publică; 
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ARTICOLUL 12 – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
- Conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare. 

 

ARTICOLUL 13 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
- Conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate 

în protecția mediului și sănătate publică. 
 

ARTICOLUL 14 – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
- Conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate 

în protecția mediului și sănătate publică. 
 

ARTICOLUL 15 – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE 
- Conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate 

în protecția mediului și sănătate publică. 
 
ARTICOLUL 16 – ÎMPREJMUIRI  

- Conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate 
în protecția mediului și sănătate publică. 
 

SECȚIUNEA a III-a : POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE și UTILIZARE A 
TERENULUI 
ARTICOLUL 17 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
TH     : - *  : POTmaxim= -  
*conform legislației în vigoare 
 

ARTICOLUL 18 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
TH     : -   : CUTmaxim= -  
**conform legislației în vigoare  

 

II.7 ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN - EX  

GENERALITĂȚI 

Zona cuprinde terenurile aflate în teritoriul administrativ al comunei, exterioare teritoriului 
intravilan. 

Pentru asigurarea posibilităților de dezvoltare viitoare a comunei în corelare cu comunele limitrofe, 
trebuie să fie luate în considerare reguli privind modul de ocupare și utilizare a terenurilor de la 
limita teritoriului administrativ. 

Utilizarea pentru construcții a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului administrativ al 
comunei Cerbăl se poate face numai cu respectarea prevederilor legale. 

Restricții provizorii recomandate. 

- se interzice orice utilizare a terenurilor din extravilan care poate afecta sau diminua 
posibilitățile ulterioare de modernizare ale comunei;  

- se interzic orice construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru: 
• realizarea drumurilor noi propuse; 
• realizare și modernizarea intersecțiilor; 
• realizarea spațiilor de parcare. 

Unitățile teritoriale de folosință ale comunei Cerbăl sunt: 

EX1 – Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră, inclusiv zonele de protecție ale 
acestora; 
EX2 – Zone rezervate pentru activități agricole; 
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EX3 – Zone rezervate pentru activități forestiere; 
EX4 – Zone cu terenuri aflate permanent sub ape; 
EX5 – Zone cu terenuri destinate zonelor de protecție a patrimoniului construit și natural; 
EX6 – Zone cu terenuri neproductive rezultate/în curs de exploatare (cariere, balastiere, exploatații 
miniere) ce urmează a fi supuse măsurilor de refacere ecologică. 
 

EX1 – Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră, inclusiv zonele de protecție ale 
acestora 

Zonele aferente lucrărilor de infrastructură majoră cuprind zonele aferente cailor de comunicație și 
zonele aferente rețelelor majore de transport utilități: energie electrică, aducțiuni de apă, etc. 

DRUMURI 

GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI 

Se reglementează situațiile în care se emite autorizație de amplasare și/sau de acces în zona 
drumului public fără acord prealabil.  

Pe teritoriul comunei există două drumuri județene (DJ 708D și DJ 687J), șase drumuri comunale 
(DC 135, DC 115B, DC 117B, DC 115A, DC 121 și DC 118.) și drumuri locale.   

Limitele zonelor de siguranța a drumurilor, podurilor și viaductelor, în cale curenta și aliniament: 

a) Zonele de siguranța ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până 
la:  

• 1,50 m de la marginea exterioara a șanțurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;  
• 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;  
• 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu înălțimea până la 

5,00 m inclusiv;  
• 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu înălțimea mai mare 

de 5,00 m.  
b) Zonele de protecție sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranță și marginile 
zonei drumului, delimitate conform tabelului următor:  

Categoria drumului 
Distanța de la axul drumului pana la 

marginea exterioara a zonei de protecție (m) 
Autostrăzi 50 

Drumuri naționale 22 
Drumuri județene 20 
Drumuri comunale 18 

c) Zonele de siguranță ale podului, care includ și suprafețe de teren aflate sub pod, sunt:  
• 10,00 m de la limita exterioara a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără 

lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integranta din pod);  
• la limita exterioara a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări 

au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integranta din pod).  
 

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE 
- realizarea de drumuri publice; 
- ampriza și zonele de siguranță ale drumurilor, podurile, podețele, viaductele, pasajele 

denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, construcțiile de apărare și consolidare, 
trotuarele, pistele pentru cicliști, locurile de parcare, oprire și staționare, bretelele de acces, 
indicatoarele de semnalizare rutiera și alte dotări pentru siguranță circulației, spațiile de serviciu sau 
control, spațiile cuprinse in triunghiul de vizibilitate din intersecții, spațiile cuprinse între drum și 
bretelele de acces, terenurile și plantațiile din zona drumului, mai puțin zonele de protecție. 
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ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 
- Este permisă pe baza autorizației de construire și doar în condițiile existenței acordului 

prealabil și a autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public emise de 
administratorul drumului respectiv, realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor 
publicitare, a oricăror construcții, accese, amenajări sau instalații, în orice scop, fără a periclita 
siguranța circulației. 

 

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 
- Este interzisă autorizarea lucrărilor de construcții, instalații, plantații sau amenajări care prin 

amplasare, configurație sau exploatare impietează asupra bunei desfășurări, organizări și dirijări a 
traficului sau prezintă riscuri de accidente, în zona de siguranță și protecție a drumurilor. 

- Se interzic orice construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru realizarea 
drumurilor noi propuse, realizarea și modernizarea intersecțiilor sau realizarea spațiilor de parcare. 

 

REȚELE DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRICĂ 

 – GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI 

Pe teritoriul comunei Cerbăl există LEA (linii electrice aeriene) de medie tensiune (20 kV). Lățimea 
zonei de protecție fată de LEA (liniile electrice aeriene) este în funcție de capacitatea lor de 
transport. Pentru LEA de 20 kV zona de protecție este de 24 m (12 de o parte și alta). 

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE 
- Amplasarea obiectivelor energetice (posturi de transformare, linii electrice). 

 

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 
- Realizarea drumurilor noi sau modernizarea drumurilor existente care subtraversează zona de 

protecție și siguranță se va face pe baza unor proiecte întocmite de societăți autorizate și supuse 
avizării Electrica S.A. 

 

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 
- Este interzisă autorizarea construcțiilor de orice fel pe terenurile cuprinse în zonele de 

protecție și siguranță LEA. 
 

EX2 – Zone rezervate pentru activități agricole 

GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI: 

Zona cuprinde terenurile agricole din teritoriul administrativ al comunei și se supune prevederilor 
art. 3 din Regulamentul General de Urbanism (autorizarea executării lucrărilor și amenajărilor 
agricole din extravilan este permisă pentru funcțiunile și în condițiile stabilite prin lege).  

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE 
- Realizarea activităților agricole; 
- Realizarea construcțiilor și instalațiilor aferente activităților agricole; 
- În extravilanul agricol se permite construirea unor anexe gospodărești și ale exploatațiilor 

agricole, a căror suprafața nu va depăși 100 mp (L. 119/2005).  
 

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 
- Pentru amplasarea fermelor și exploatărilor agro-industriale care pot produce efecte de 

poluare a mediului, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii de specialitate, avizate de organe 
specializate în protecția mediului și sănătate publică. 

 

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 
- Amplasarea construcțiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I și a II-a de calitate, pe 

cele amenajate cu îmbunătățiri funciare precum și pe cele plantate cu vii și livezi este interzisă. 
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EX3 – Zone rezervate pentru activități forestiere. 

GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI: 

Suprafețele împădurite din extravilanul comunei Cerbăl s-au delimitat conform planșei cuprinzând 
teritoriul administrativ al comunei.  

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI  ADMISE 
- Activități conform Codului Silvic Român. 

 

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 
- Cabanele și alte construcții și amenajări destinate turismului se vor amplasa numai la 

liziera pădurilor (avizul conform al instituțiilor competente).  
- Pentru orice construcție care prin funcționare (construcții pentru producție poluantă, servicii 

poluante etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanță mai mică de 1 km de liziera 
pădurii și pentru care se solicită autorizație de construire, se va obține avizul Regiei Naționale a 
Pădurilor. 

 

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 
- Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenuri cu destinație 

forestieră este interzisă. În mod excepțional, cu avizul organelor administrației publice de 
specialitate, se pot autoriza numai construcțiile necesare întreținerii pădurilor, exploatărilor 
silvice și culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcții se va avea în vedere 
dezafectarea unei suprafețe cât mai mici din cultura forestieră. 

- Reducerea suprafeței fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu 
excepția utilizărilor permise de Codul Silvic. 

 

EX4 - Zone cu terenuri aflate permanent sub ape 

GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI: 

Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat 
și apărat ca atare. 

Apele fac parte din domeniul public al statului. Cunoașterea, protecția, punerea în valoare și 
utilizarea durabilă a resurselor de apă sunt acțiuni de interes general. Sunt perimetre protejate – 
ecologic, peisagistic, sanitar. 

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE 
- Pe malurile apelor aparținând domeniului public, dacă nu sunt impuse restricții, orice 

persoana fizică are dreptul de acces liber, pe propria răspundere, pentru plimbare sau recreere, fără a 
produce prejudicii apelor, albiilor, malurilor și riveranilor.  

- Circulația pe cursurile de apă, lacuri naturale, cu bărci de agrement fără motor, se efectuează 
liber, cu respectarea drepturilor riveranilor și reglementărilor legale. 

- Orice alta utilizare a albiilor minore se va face cu avizul de gospodărire a apelor. 
 

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 
- În zonele special organizate ori amenajate pentru agrement pe malurile apelor, accesul este 

permis în condițiile stabilite de deținătorii acestor zone și cu respectarea prevederilor înscrise în 
autorizația de gospodărire a apelor, eliberată acestora. 

- Realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industrială ori de extindere a 
celor existente, numai cu realizarea sau extinderea corespunzătoare și concomitentă a rețelelor de 
canalizare și a instalațiilor de epurare necesare;  

- Deschiderea și exploatarea în zonele de terasă a punctelor de extracție nisipuri și pietrișuri 
numai cu avizul de gospodărire a apelor, respectiv fără autorizație de gospodărire a apelor.  
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- Utilizatorii de apă, amplasați pe teritoriul localităților sau pe platformele industriale, pot 
evacua apele uzate în rețelele de canalizare publică sau în cele ale platformelor industriale numai cu 
respectarea condițiilor stabilite de deținătorul acestor rețele și numai dacă stațiile de epurare finală 
ale localităților sau platformelor industriale au profil tehnologic necesar și capacități disponibile. În 
toate cazurile este obligatorie preepurarea locală a apelor uzate provenite de la acești utilizatori. 

 

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 
Pentru protecția resurselor de apă, se interzic: 

- aruncarea sau introducerea în orice mod, în albiile cursurilor de apă, în cuvetele lacurilor sau 
ale bălților și în zonele umede, precum și depozitarea pe malurile acestora, a deșeurilor de orice fel;  

- evacuarea de ape uzate în lacurile naturale sau de acumulare, în bălți, heleșteie sau în iazuri, 
cu excepția iazurilor de decantare;  

- utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-
menajere sau în conținut periculos;  

- spălarea în cursuri de apă sau în lacuri și pe malurile acestora a vehiculelor, a altor utilaje și 
agregate mecanice, precum și a ambalajelor sau obiectelor care conțin substanțe periculoase;  

- spălarea animalelor domestice deparazitate în afara locurilor special amenajate în acest scop;  
- spălarea în cursurile de apă sau în lacuri, pe malurile acestora, pe diguri sau baraje a 

obiectelor de uz casnic, cu folosirea substanțelor chimice de orice fel;  
- în zonele de protecție instituite potrivit prezentului regulament sunt interzise depozitarea 

gunoaielor și deșeurilor de orice fel, precum și depozitarea sau folosirea de îngrășăminte, pesticide 
ori alte substanței periculoase.  
 

EX5 – Zone cu terenuri destinate zonelor de protecție a patrimoniului natural 

GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI: 

Teritoriul administrativ al comunei Cerbăl este suprapus, în partea de vest, de situl Natura 2000 
ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor. Tot în partea de vest, la limita cu județul Timiș, se învecinează cu 
situl Natura 2000 ROSCI0355 Podișul Lipovei – Poiana Ruscă. 
De asemenea, la extremitatea sudică a comunei Cerbăl, la hotarul cu comuna Bunilă, teritoriul 
comunei se intersectează cu rezervația naturală Codrii seculari din Valea Dobrișoarei și Prisloapele, 
inclusă în mare parte în situl Natura 2000 ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor. 

 

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE 
- Lucrări pentru prevenirea și combaterea efectelor potențialelor riscuri naturale (inundarea 

localităților din aval, consolidarea versanților, etc.)  ce nu afectează habitatele naturale precum și 
speciile de floră și faună pentru care a fost declarată zona protejată. 

 

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 
- Autorizația de construire în zone cu terenuri aflate în situl Natura 2000 se eliberează după 

obținerea acordurilor și avizelor de specialitate emise de organismele abilitate în condițiile legii 
(autorităților competente în gospodărirea apelor, protecția mediului, custode, etc.), cu asigurarea 
măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor și cu respectarea zonelor de protecție instituite. 

 

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 
- Se interzic lucrările ce pot pune în pericol habitatele naturale precum și speciile de floră și 

faună pentru care a fost declarată zona protejată. 
 

EX6 – Zone cu terenuri neproductive rezultate/în curs de exploatare (cariere, balastiere, 
exploatații miniere) ce urmează a fi supuse masurilor de refacere ecologică  

GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI: 
După finalizarea lucrărilor de exploatare a agregatelor naturale, terenul va fi supus unor lucrări 
pentru refacerea mediului (ecologizarea suprafețelor afectate de lucrările de excavații).  
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ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE  
- Exploatarea resurselor de agregate naturale se va autoriza conform legislației în vigoare.  
- Din punct de vedere peisagistic, impactul va fi atenuat prin bariere verzi și proiectare 

arhitectonică destinată a integra obiectivul în mediul înconjurător.  
- La terminarea activității de exploatare, se impune realizarea de lucrări de înierbare și plantare 

arbuști specifici zonei. 
 

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI  
- Toate exploatările vor fi autorizate de către instituțiile abilitate. 
 

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE  
- Se interzic extragerea produselor de balastieră și amenajarea de stații de sortare din albia 

râurilor la distanță mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri.  
 

III. ANEXE 
 

III.1 CADRUL LEGAL AL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 
AL COMUNEI CERBĂL 

 

Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale aprobate 
conform Legii 50/1991 anterior intrării sale în valabilitate și care nu au fost abrogate prin Hotărâri 
ale Consiliului Județean Hunedoara și ale Consiliului Local al comunei Cerbăl. 

Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte 
sunt imprimate în configurația cadrului construit actual al comunei Cerbăl și care au fost identificate 
ca fiind viabile pentru dezvoltarea viitoare prin analiza situației existente și a studiilor de 
fundamentare aferente P.U.G. 

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism și le 
detaliază.  

Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director. Prevederile sale permit 
autorizarea directă cu excepția derogărilor și situațiilor speciale în care se impune elaborarea unor 
Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate conținutul 
regulamentului și al părților desenate ale Planului Urbanistic General. 

Regulamentul local de urbanism al Comunei Cerbăl a fost elaborat în conformitate cu Legea 
350/2001 a amenajării teritoriului și a urbanismului (cu modificările ulterioare), Legea 
50/1991 (republicată în 1997, cu modificările ulterioare) privind autorizarea executării 
construcțiilor și cu unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu ordinul MLPAT nr. 91/1991 
privind formularele, procedura de autorizare și conținutul documentațiilor și HGR nr. 
525/1996 (cu modificările ulterioare) privind aprobarea Regulamentului General de 
Urbanism, precum și celelalte acte normative specifice sau complementare domeniului printre care 
se menționează: 

- Codul Civil; 
- Codul Silvic; 
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar (republicată, cu modificările ulterioare); 
- Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor; 
- Norme metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism; 
- Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic General, 

indicativ GP038/99, aprobat prin Ordinul Nr.13/N/10.03.1999; 
- Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-007-

2000, aprobat prin Ordinul Nr. 21/N/10.04.2000; 
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- Ordonanța nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul; 

- Ordin nr. 13/N/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de 
elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic general”, indicativ GP038/99; 

- Legea nr. 265 / 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 
privind protecția mediului; 

- Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată; 
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 46/2008 pentru aprobarea Codului Silvic; 
- Ordinul nr. 119/2014 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a 

recomandărilor privind mediul de viață al populației și OMS 994/2018 pentru modificarea şi 
completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate 
prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 ; 

- Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 
 

III.2 REGLEMENTĂRI PRIVIND NORMELE DE IGIENĂ ȘI MEDIUL DE 
VIAȚĂ AL POPULAȚIEI – ZONE DE PROTECȚIE SANITARĂ și 

HIDROGEOLOGICĂ 

Conform OMS 119/2014, art. 11, în cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte 
distanțe, distanțele minime de protecție sanitară, recomandate între teritoriile protejate și o serie de 
unități care produc disconfort și unele riscuri sanitare sunt următoarele: 

1. Ferme de cabaline, între 6-20 capete: 50 m 
2. Ferme de cabaline, peste 20 capete: 100 m 
3. Ferme și crescătorii de taurine, între 6-50 capete: 50 m 
4. Ferme și crescătorii de taurine, între 51-200 capete: 100 m 
5. Ferme și crescătorii de taurine, între 201-500 capete: 200 m 
6. Ferme și crescătorii de taurine, peste 500 de capete: 500 m 
7. Ferme de păsări, între 51-100 de capete: 50 m 
8. Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete: 500 m 
9. Ferme și crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete și complexuri avicole industriale: 

1.000 m 
10. Ferme de ovine, caprine: 100 m 
11. Ferme de porci, între 7-20 de capete: 100 m 
12. Ferme de porci, între 21-50 de capete: 200 m 
13. Ferme de porci, între 51-1.000 de capete: 500 m 
14. Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: 1.000 m 
15. Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m 
16. Ferme și crescătorii de iepuri între 100 și 5.000 de capete: 100 m 
17. Ferme și crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: 200 m 
18. Ferme și crescătorii de struți: 500 m 
19. Ferme și crescătorii de melci: 50 m 
20. Spitale, clinici veterinare: 30 m 
21. Grajduri de izolare și carantină pentru animale: 100 m 
22. Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m 
23. Abatoare, târguri de animale vii și baze de achiziție a animalelor: 500 m 
24. Depozite pentru colectarea și păstrarea produselor de origine animală: 300 m 
25. Platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale din exploatațiile zootehnice, platforme 

comunale: 500 m 
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26. Platforme pentru depozitarea dejecțiilor porcine: 1.000 m 
27. Stații de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1.000 m 
28. Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații de tratare a 

semințelor): 200 m 
29. Stații de epurare a apelor uzate: 300 m 
30. Stații de epurare de tip modular (containerizate): 100 m 
31. Stații de epurare a apelor uzate industriale: 300 m 
32. Paturi de uscare a nămolurilor: 300 m 
33. Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: 500 m 
34. Depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase: 1.000 m 
35. Incineratoare pentru deșeuri periculoase și nepericuloase: 500 m 
36. Crematorii umane: 1.000 m 
37. Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m 
38. Stație de preparare mixturi asfaltice, betoane: 500 m 
39. Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: 50 m 
40. Depozitele de combustibil, fier vechi și ateliere de tăiat lemne: 50 m 
41. Parcuri eoliene: 1.000 m 
42. Parcuri fotovoltaice: 500 m 
43. Cimitire și incineratoare animale de companie: 200 m 
44. Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă 

proprie) 50 m 
45. Rampe de transfer deșeuri 200 m. 

Distanțele minime de protecție sanitară pot fi modificate doar pe baza studiilor de impact asupra 
sănătății, elaborate de institute specializate, conform metodologiei avizate de către Ministerul 
Sănătății. 

Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populației se realizează pentru orice activitate 
supusă reglementărilor de evaluare a impactului asupra mediului, pe baza raportului de mediu, a 
planului de amplasament, certificatului de urbanism și a memoriului tehnic, precum și pentru alte 
situații specifice gospodăriilor. 

Conform OMS 119/2014, termenul „teritorii protejate” se referă la: teritoriul în care nu este 
permisă depășirea concentraților maxime admise pentru poluanții fizici, chimici și biologici din 
factorii de mediu; acesta include zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes 
balneoclimateric, de odihnă și recreere, instituții social-culturale, de învățământ și medicale.  

Conform HGR 930/2005 : 

Zona de protecție sanitară cu regim sever cuprinde terenul din jurul tuturor obiectivelor prevăzute 
la art. 2 din HGR 930/2005:  

(a) sursele de ape subterane sau de suprafață, precum și captările aferente acestora, folosite pentru 

alimentarea centralizată cu apă potabilă a populației, a agenților economici din industria 

alimentară și farmaceutică, a unităților sanitare și social-culturale, construcțiile și instalațiile 

componente ale sistemelor pentru alimentare cu apă potabilă;  

b) zăcămintele de ape minerale și captările aferente acestora, utilizate pentru cură internă sau 

externă sau pentru îmbuteliere, instalațiile de îmbuteliere și instalațiile de exploatare a nămolurilor 

terapeutice;  

c) lacurile și nămolurile terapeutice;  

d) captările de ape subterane sau de suprafață folosite pentru îmbutelierea apei potabile, alta decât 

apa minerala naturală), unde este interzisă orice amplasare sau folosință sau activitate care ar putea 
conduce la contaminarea sau impurificarea surselor de apă. 
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Zona de protecție sanitară cu regim de restricție cuprinde teritoriul din jurul zonei de protecție 
sanitară cu regim sever, astfel încât, prin aplicarea de măsuri de protecție, în funcție de condițiile 
locale, să se elimine pericolul de alterare a calității apei. 

Perimetrul de protecție hidrogeologică cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare și de 
descărcare la suprafață și/sau în subteran a apelor subterane prin emergențe naturale, drenuri și 
foraje și are rolul de a asigura protecția față de substanțe poluante greu degradabile sau 
nedegradabile și regenerarea debitului prelevat prin lucrările de captare. 

Conf. HGR 930/2005, art. 21 și art. 22, terenurile agricole cuprinse în zona de protecție 
sanitară cu regim de restricție pot fi exploatate agricol de către deținători, dar cu interzicerea: 

a. utilizării îngrășămintelor naturale și chimice; 
b. utilizării substanțelor fitosanitare; 
c. irigării cu ape uzate, chiar epurate complet; 
d. amplasării grajdurilor și cotețelor de animale și a depozitării de gunoi animalier; 
e. pășunatului și însilozării nutrețurilor; 
f. amplasării de sere și de iazuri piscicole. 

În afara măsurilor restrictive prevăzute la art. 21, pe aceste terenuri sunt interzise:  

a. amplasarea de abatoare, baze auto;  
b. amplasarea de bazine neetanșe pentru ape reziduale, puțuri absorbante, haznale cu groapă 

simplă;  
c. amplasarea de locuințe, spitale, aeroporturi, unități militare, dacă nu dispun de un sistem de 

canalizare care să transporte apele reziduale și pluviale, în condiții de deplină siguranță, în 
afara zonei de protecție sanitară cu regim de restricție;  

d. amplasarea de cimitire umane și de animale, cimitire de mașini, containere de deșeuri;  
e. vidanjarea și spălarea cisternelor care transportă ape fecaloid-menajere;  
f. infiltrarea sau injectarea de ape de zăcământ și/sau de răcire;  
g. efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatări de turbă, cariere de 

piatră, execuția lucrărilor de drenaj sau a oricăror altor lucrări prin care se diminuează stratul 
acoperitor, protector al acviferului;  

h. executarea de construcții pentru activități industriale și agricole, precum: grajduri, silozuri, 
depozite de îngrășăminte și de substanțe fitosanitare, depozite de carburanți, lubrifianți, 
combustibili solizi;  

i. amplasarea de campinguri și de ștranduri, dacă nu dispun de un sistem de canalizare care să 
transporte apele reziduale și pluviale, în condiții de deplină siguranță, în afara zonei de 
protecție sanitară cu regim de restricție;  

j. spălarea mașinilor și efectuarea schimburilor de ulei;  
k. transportul pe conducte al substanțelor poluante de orice fel, cu excepția conductelor de 

canalizare a obiectivelor situate în interiorul zonei de protecție sanitară cu regim de restricție, 
pentru care trebuie prevăzute măsuri stricte de asigurare a etanșeității. 

Conform Ordinului nr. 196/2006 al A.N.M.R., zona de protecție a infrastructurii de transport 
țiței este de 10,00 m de-o parte și de alta față de axul conductelor, iar pentru infrastructura de 
transport a gazolinei este de 15,00 m față de axul conductelor. În zona de siguranță este zona 
de protecție în care se interzice efectuarea oricăror lucrări de construcții și montaj, chiar cu 
caracter provizoriu. 

Conform legislației în vigoare (Legea 50/27.09.1991 reactualizată, Ordinul 47/1203/509/2003 al 
M.E.C./M.T.L.T./M.A.I.), pentru extinderea teritoriului intravilan, eliberarea Autorizațiilor 
de construire, avizarea de PUZ-uri, PUD-uri, extinderi (lărgiri) de drumuri etc. se va solicita 
avizul s.c. CONPET s.a. pentru lucrările amplasate în zona de protecție a infrastructurii de 
transport a produselor petroliere. 
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III.3 REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECȚIA REȚELELOR 
HIDROGRAFICE DE SUPRAFAȚĂ ȘI SUBTERANE 

Conform art. 40 al Legii nr. 107 din 25 septembrie 1996 actualizată, în scopul asigurării protecției 
albiilor, malurilor, construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirii regimului de curgere a apelor, se 
instituie zone de protecție pentru: 

a) albia minoră a cursurilor de apă; 
b) suprafața lacurilor naturale sau a bălților acoperite cu apă și vegetație acvatică, precum și a 

plajei și a falezei mării; 
c) suprafața lacurilor de acumulare corespunzătoare cotei aferente debitului de verificare a 

acestora; 
d) suprafețele ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidarea a albiilor minore, de canale și 

derivații de debite la capacitatea maximă de transport a acestora, precum și de alte construcții 
hidrotehnice realizate pe ape; 

e) lucrări de apărare împotriva inundațiilor; 
f) construcții și instalații hidrometrice, precum și instalații de determinare automată a calității 

apelor. 

Lățimea zonelor de protecție este stabilită conform anexei nr. 2 a Legii nr. 107 din 25 sept. 1996 
actualizată. Delimitarea zonelor de protecție se realizează de Administrația Națională „Apele 
Române” împreună cu autoritatea de cadastru funciar și cu deținătorii terenurilor riverane. Dreptul 
de proprietate asupra lucrărilor menționate la lit. d), e) și f) se extinde și asupra zonelor de protecție 
ale acestora. 

 

III.4 DEFINIȚII AI TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN CADRUL 
REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

Se definesc următorii termeni utilizați în prezentul Regulament Local de Urbanism al comunei 
Mănăstirea Humorului, județul Suceava, definiții preluate din: 

• „Ghid termeni de specialitate – AMITRANS 1A01/Model conceptual și metodologic”, autor: 
lect. drd. arh. G. Pascariu, corelat cu definițiile din 

o Legea nr. 350/2001 cu completările și modificările ulterioare,  
o Legea nr. 50/1999 cu completările și modificările ulterioare, 
o Ord. MLPAT nr.13/N/2000. 

CARACTER DIRECTOR  
- Însușirea unei documentații aprobate de a stabili cadrul general de amenajare a teritoriului și 

de dezvoltare urbanistică a localităților, prin coordonarea acțiunilor specifice. Caracterul 
director este specific documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism. 

CENTRALITATE  
- Importanța unui loc în raport cu regiunea din jur și gradul în care acesta exercită funcții 

centrale. 

CENTRU POLARIZATOR  
- Localități importante aflate la intersecția unor axe considerate direcții preferențiale de 

dezvoltare.  
- Localități ce asigură o gamă de servicii pentru alte localități din aria de influență.  

POLARIZARE 
- Influență pe care o exercită unele așezări umane asupra zonei lor înconjurătoare, prin 

declanșarea unor relații de ordin economic și social, care converg din teritoriu spre așezarea 
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respectivă, datorită existenței unor factori de atracție: locuri de muncă, piață pentru produse 
agroalimentare, deserviri la nivel urban etc.  

CERTIFICAT DE URBANISM – CU 
- Actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administrației publice 

județene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor și 
condițiile necesare în vederea realizării unor investiții, tranzacții imobiliare ori a altor 
operațiuni imobiliare, conform legii. 

CIRCULAȚIA TERENURILOR 
- Schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte 

de vânzare-cumpărare, donație, concesiune, arendare etc. 

COLECTIVITATE LOCALĂ 
- Totalitatea cetățenilor din unitatea administrativ-teritorială. 

COMUNĂ 
- Unitate administrativ-teritorială de bază care cuprinde populația rurală reunită prin 

comunitatea de interese și tradiții, alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcție de condițiile 
economice, social-culturale, geografice și demografice. Satele în care își au sediul autoritățile 
publice ale comunei sunt sate reședință. 

COMUNITATE LOCALĂ 
- Entitate social-umană ai cărei membri sunt legați împreună prin locuirea aceluiași teritoriu și 

prin relații sociale constante și tradiționale, consolidate în timp. Ea conține la scară redusă, 
toate activitățile proprii unui sistem social. 

COMPETENȚĂ DE AVIZARE / APROBARE 
- Abilitatea legală a unei instituții publice și capacitatea tehnică de a emite avize/aprobări. 

DEZVOLTARE DURABILĂ 
- Satisfacerea necesităților prezentului, fără a se compromite dreptul generațiilor viitoare la 

existență și dezvoltare.  

DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ 
- Ansamblul transformărilor cantitative și calitative ce survin în structurile economico-sociale și 
științifico-tehnice, în mecanismele economice, precum și în modul de gândire, în 
comportamentul economico-social al indivizilor.  

DEZVOLTARE URBANĂ 
- Presupune proiectarea și executarea unor lucrări de echipare a terenului care echivalează cu 

conversiunea terenului agricol (liber) în teren urbanizat. Acest proces implică o serie de 
responsabilități care revin administrațiilor publice.  

EXURBIE 
- Reprezintă o formă de dezvoltare rezidențială în mediul rural, în care sunt majoritari orășenii 

(„Paradisul Verde” din comuna Corbeanca). Zonele rezidențiale se dezvoltă în jurul satelor sau 
de-a lungul principalelor artere de circulație. Fiind accesibile cu mijloace de transport rapid 
sau cu automobilul, acest gen de dezvoltări rezidențiale au început să domine peisajele rurale 
ale zonelor metropolitane din țările occidentale. Ele reprezintă o formă de periurbanizare. 
Specialiștii au considerat exurbanizarea un remediu împotriva dezvoltării exagerate a orașului. 
(Termen folosit pentru a descrie marea „pană” triunghiulară de dezvoltare rezidențială în zona 
rurală de la nord de Ploiești). 

ECHIPAMENTE PUBLICE SPECIFICE ZONEI REZIDENȚIALE 
- Serviciile publice structurate în rețea la nivel de zone de locuire – creșe, dispensare, grădinițe, 
școli, licee, biblioteci de cartier etc.  



 
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PUG Comuna Cerbăl, Județul Hunedoara – Revizia 1     2016 
 

 

Proiectant:  S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Târgoviște  

Beneficiar:  Comuna Cerbăl, Județul Hunedoara 52 

 

FUNCȚIUNI PERIURBANE 
- Atribuții specifice pe care le îndeplinesc localitățile situate în imediata apropiere a unor centre 

urbane, generate de relațiile de intercondiționare ce se stabilesc între oraș și teritoriul său 
înconjurător și care le imprimă anumite caractere de ordin economic și social. Pe măsura 
intensificării ritmului de dezvoltare a localităților se amplifică și funcțiunile periurbane ale 
acestora. 

INDICATOR 
- Expresie numerică cu ajutorul căreia se caracterizează cantitativ un fenomen social-economic 

din punct de vedere al compoziției, structurii, schimbării în timp, al legăturilor reciproce cu 
alte fenomene etc. 

MANAGEMENT 
- Procesul de utilizare și de facilitare a utilizării resurselor cu maximum de efect. 

MANAGEMENT URBAN 
- Reprezintă procesul de dezvoltare, execuție, coordonare și evaluare a strategiilor integrate, în 

conformitate cu politicile urbane formulate, cu ajutorul actorilor urbani relevanți, reprezentând 
practic faza de implementare a deciziei în dezvoltarea urbană.  

MONUMENT 
- Operă de sculptură sau de arhitectură; construcție de o deosebită valoare istorică sau 

arhitectonică.  
- Document istoric, scriere, creație culturală de însemnătate națională sau internațională. 

MONUMENT ISTORIC 
- Bunuri imobile, construcții și terenuri situate pe teritoriul României sau în afara granițelor, 

proprietăți ale statului român, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația națională și 
universală. Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt 
protejate prin lege. Monumentele istorice sunt bunuri imobile situate suprateran, subteran sau 
subacvatic. 

PARC  
- Spațiu verde autonom, sau mai rar aferent unui important monument, având o suprafață de cel 

puțin 20 ha, caracterizat printr-o mare complexitate funcțională și necesitând o administrație 
proprie. Necesitatea parcului apare în general în cazul orașelor cu peste 50.000 locuitori. 
Parcul poate fi nespecializat (orășenesc) sau specializat în cazul unei funcțiuni dominante 
(parc: sportiv, de distracție, dendrologic).  

- Concentrare de înaltă tehnologie care structurează o parte a aglomerației urbane sau chiar 
orașul în întregime, prin interacțiunea dintre mediul urban, activitățile de cercetare și 
întreprinderile industriale.  

PARC INDUSTRIAL 
- O zonă delimitată în care se desfășoară activități economice, de cercetare științifică și/sau de 

dezvoltare tehnologică în vederea valorificării potențialului uman și material al zonei.  

PARC NATURAL 
- Arie naturală protejată al cărei scop este protecția și conservarea unor ansambluri peisagistice 

în care interacțiunea activităților umane cu natura a creat o zonă distinctă, cu valoare 
semnificativă peisagistică și/sau culturală, sau o mare diversitate biologică.  

PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC 
- Parc de activități care reunește activitățile de învățământ superior, cercetare și dezvoltare – ca 

un spațiu fizic sau cibernetic gestionat de către specialiști, al cărui scop principal constă în 
creșterea competitivității comunității căreia îi aparține (teritoriu sau zonă de influență) prin 
promovarea culturii calității și inovației în cadrul întreprinderilor sale și în cadrul instituțiilor 
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bazate pe cunoaștere care îi sunt asociate. Pentru aceasta, un parc științific trebuie să stimuleze 
și să gestioneze transferul cunoștințelor și tehnologiilor între universități, instituțiile de 
cercetare și dezvoltare, întreprinderi și piață; să faciliteze crearea și creșterea noilor companii 
axate pe inovație prin intermediul incubatoarelor sau pepinierelor de întreprinderi și să ofere 
alte servicii cu valoare adăugată ridicată; totul, într-un cadru construit și amenajat de o înaltă 
calitate.  

PARCELARE 
- Acțiunea urbană prin care o suprafață de teren este divizată în loturi mai mici, destinate 

construirii sau altor tipuri de utilizare. De regulă este legată de realizarea unor locuințe 
individuale, de mică înălțime 

- Este o operațiune urbanistică bazată pe o documentație de urbanism, aprobată în condițiile 
legii, prin care un teren situat pe o singură parte a unui drum public și aflat în proprietatea 
unei singure persoane (fizice sau juridice) urmează a fi împărțit în mai multe parcele distincte. 
Parcelele rezultate sunt destinate unor construcții (de locuințe, social-culturale, cu funcțiuni 
economice, etc.) sau pot fi amenajate ca străzi, parcaje, spații plantate, lucrări edilitare de 
folosință comună. 

REPARCELAREA 
- Reprezintă acțiunea de unificare a două sau mai multor proprietăți ori porțiuni de proprietate 

cuprinse într-un perimetru determinat într-o documentație de urbanism, având drept scop o 
mai bună adecvare a parcelarului la utilizarea terenului, prin asigurarea utilităților comune, 
divizarea parcelarului în loturi construibile și redistribuirea acestora între proprietari.  

POLITICI URBANE 
- Reprezintă direcțiile de acțiune, formulate de Consiliul local pe baza programului electoral, 

privind modul de rezolvare a unor clase identificabile de probleme. Direcțiile de acțiune se 
realizează pe următoarele domenii: politica de terenuri, politica de locuințe, dezvoltarea 
economică, îmbunătățirea serviciilor publice, protecția mediului, revitalizarea urbană.  

POTENȚIAL ECONOMIC 
- Ansamblul resurselor naturale (valorificate, în curs de valorificare, identificate), materiale 

(productive și neproductive) și umane de care dispune un anumit teritoriu. 

POTENȚIAL TURISTIC 
- Ansamblu de elemente naturale (rezervații și monumente ale naturii, peisaje, lacuri, ape 

minerale etc.) și culturale (obiective de arhitectură, istorice, artistice, etnografice etc.), care 
prin valoarea lor atrag interesul turistic și, implicit, asigură posibilitatea de dezvoltare a 
activităților turistice. Revitalizarea economică, socială și culturală a zonelor rurale, prin 
valorificarea potențialului turistic, rezultă din promovarea zonei și dezvoltarea infrastructurii 
turistice, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnice și a echipării edilitare a 
localităților. 

RELAȚII URBAN – RURAL 
- Totalitatea relațiilor care se stabilesc în cadrul sistemului de localități urbane și rurale pe linia 

locuirii, a procesului de producție agricolă, industrială etc. Cunoscând aceste relații, se pot 
determina fluxurile convergente și divergente de populație și bunuri între oraș și teritoriul său 
înconjurător, se pot stabili capacitățile mijloacelor de transport, ale serviciilor colective, ale 
echipărilor în sistem, se pot evita fenomenele de migrare masivă, de depopulare a unor zone 
rurale și de suprapopulare a orașelor. 

REZERVAȚII NATURALE 
- Rezervațiile științifice sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecția și 

conservarea unor habitate terestre și /sau acvatice, cuprinzând elemente reprezentative de 
interes științific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic 
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sau de altă natură. 

SUBURBANIZARE 
- Proces de concentrare a populației și activităților în spațiul periurban al marilor orașe. 

TERITORIU EXTRAVILAN 
- Partea din unitatea administrativ-teritorială, cuprinsă în afara intravilanului, delimitată 

cadastral potrivit legii.  

TERITORIU INTRAVILAN 
- Totalitatea suprafețelor construite și amenajate ale localităților ce compun unitatea 

administrativ- teritorială de bază, delimitate prin planul urbanistic general și în cadrul cărora 
se poate autoriza execuția de construcții și amenajări. De regulă, intravilanul se compune din 
mai multe trupuri (sate sau localități suburbane componente).  

TERITORIU PERIURBAN 
- Suprafață în jurul municipiilor și orașelor, delimitată prin studii de specialitate, în cadrul căreia 

se creează relații în domeniul economic, al infrastructurii, deplasărilor pentru muncă, asigurări 
cu spații verzi și de agrement, asigurări cu produse agroalimentare etc.  

URBANISM 
- Ansamblul regulilor care guvernează nașterea, dezvoltarea și amenajarea rațională a 

aglomerărilor urbane. 
- Activitate operațională, integratoare, normativă, care are ca principal scop stimularea evoluției 

complexe a localităților, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu și 
lung, care urmărește stabilirea direcțiilor dezvoltării spațiale a localităților urbane și rurale, în 
acord cu potențialul acestora și cu aspirațiile locuitorilor.  

- Cuprinde toate localitățile țării, organizate în rețea, pe baza ierarhizării și distribuției 
echilibrate ale acestora în teritoriu; aplicarea obiectivelor are în vedere întreg teritoriul 
administrativ al orașelor și comunelor sau zone din acestea. 

UTILIZARE DURABILĂ 
- Folosirea resurselor regenerabile într-un mod și o rată care să nu conducă la declinul pe termen 

lung al acestora, menținând potențialul lor în acord cu necesitățile și aspirațiile prezente și 
viitoare. 

ZONARE 
- Împărțirea unui teritoriu în raport cu anumite elemente naturale caracteristice.  
- În cazul în care zonarea are la bază, pe lângă elementele naturale, unele considerente 

economice, sociale, tehnice etc., se definește ca zonare funcțională. Zonarea funcțională 
aplicată teritoriului unei localități este sinonimă cu termenul zonificare. 

ZONĂ DE CONVERSIE INDUSTRIALĂ 
- Zonă industrială caracterizată prin rate înalte ale șomajului, diminuarea ritmului de creștere a 

populației etc., în care se încearcă o reorientare a producției în funcție de piață.  

ZONĂ FUNCȚIONALĂ 
- Parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de 

urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate 
rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților 
industriale, zona spațiilor verzi etc.).  

ZONĂ PERIURBANĂ 
- Reprezintă un areal situat în jurul aglomerațiilor (orașe + banlieuri), respectiv „franjurii” sau 

marginile aglomerației, dar fără să fie înglobate în urban. Este spațiul supus avansării frontului 
urban, un loc de contacte unde se interpenetrează și se înfruntă lumea urbană și cea rurală, 
având drept consecințe transformări profunde în plan demografic, economic, social și cultural. 
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El rezultă din deplasarea și diseminarea funcțiunilor urbane în spațiul rural și are drept 
trăsături dominante caracterul rezidențial relativ recent, pregnanța mișcărilor pendulare și 
caracterul de subansamblu al orașului.  

ZONĂ PROTEJATĂ 
- Suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse 

ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. și în care, prin documentațiile de 
amenajare a teritoriului și de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecție a acestora prin 
distanță, funcționalitate înălțime și volumetrie.  

ZONĂ SUBURBANĂ 
- Zonă situată în apropierea orașelor sau la limita spațială a acestora, care se caracterizează 

printr-un nivel de urbanizare mai redus față de standardele recunoscute și a cărei locuitori au 
un mod de viață și comportament specifice.  

ZONE DE RISC NATURAL 
- Areale delimitate geografic, în interiorul cărora există un potențial de producere a unor 

fenomene naturale reactive, care pot afecta populația, activitățile umane, cadrul natural și cel 
construit și pot produce pagube și daune umane. Identificarea acestora se face pe bază de 
studii și cercetări specifice materializate în hărți de risc natural și adoptarea măsurilor care să 
reglementeze amenajarea și utilizarea terenurilor din aceste zone. 

 

III.5 UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ COMUNA CERBĂL 
 

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

UTR SUBZONE MODALITATI DE INTERVENTIE 

INDICATORI 

Procent de ocupare 
teren Coeficient de 

utilizare teren 

Regim de 
înălţime 

UTR1 (Zona centrală a 

satului Cerbăl) 

IS Autorizare condiţionată de 

realizare PUZ (Legea 350/2001 

actualizată, art. 47 alin. 3a) 

POT: 50%; CUT: 1.50;  D+P+1+M 

L\IS POT: 40%; CUT: 1,20; D+P+1+M 

UTR2 (Zona 

rezidentială a satului 

Cerbăl) 

IS 

Autorizare directă CU+DTAC 

POT: 50%; CUT: 1.50;  D+P+1+M 

L/IS/AEe POT: 40%; CUT: 1.20; D+P+1+M 

GC POT: 85%; CUT: 1,00; P 

GC/Te POT: 85%; CUT: -;  - 

SP2 POT: - %; CUT: - ;  - 

UTR 3 (Nucleul de 

centralitate al satului 

Poiana Răchițelii) 

IS 

Autorizare directă CU+DTAC 

POT: 50%; CUT: 1.50; D+P+1+M 

L/IS POT: 40%; CUT: 1,20; D+P+1+M 

SP2 POT: - %; CUT: - ;  - 

UTR 4 (Zona 

rezidenţială a satului 

Poiana Răchitelii) 

IS 

Autorizare directă CU+DTAC 

POT: 50%; CUT: 1.50; D+P+1+M 

L/IS POT: 40%; CUT: 1.20;  D+P+1+M 

GC POT: 85%; CUT: 1.00;  P 

GC/TE POT: 85%; CUT: -;  - 

SP2 POT: - %; CUT: - ;  - 

UTR 5 (Zona 

rezidentială a satului  

Feregi) 

IS 

Autorizare directă CU+DTAC 

POT: 50%; CUT: 1.50; D+P+1+M 

L/IS/AEe POT: 40%; CUT: 1.20; D+P+1+M 

GC POT: 85%; CUT: 1.00;  P 

SP1 POT: 15%; CUT: -; P 
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UTR 6 (Zona 

rezidentială a satului 

Socet) 

IS 

Autorizare directă CU+DTAC 

POT: 50%; CUT: 1.50; D+P+1+M 

L/IS/AEe POT: 40%; CUT: 1.20; D+P+1+M 

GC POT: 85%; CUT: 1.00;  P 

GC/TE POT: 85%; CUT: -;  - 

SP1 POT: 15%; CUT: -; P 

UTR 7 (Zona 

rezidentială a satului 

Poienita Tomii) 

IS 

Autorizare directă CU+DTAC 

POT: 50%; CUT: 1.50; D+P+1+M 

L/IS/AEe POT: 40%; CUT: 1.20; D+P+1+M 

GC POT: 85%; CUT: 1.00;  P 

UTR 8 (Zonă 

rezidentială sat 

Merisorul de Munte) 

IS 

Autorizare directă CU+DTAC 

POT: 50%; CUT: 1.50; D+P+1+M 

L/IS/AEe POT: 40%; CUT: 1.20; D+P+1+M 

GC POT: 85%; CUT: 1.00;  P 

UTR 9 (Zona 

rezidenţială a satului 

Ulm) 

IS 

Autorizare directa CU+DTAC 

POT: 50%; CUT: 1.50; D+P+1+M 

L/IS/AEe POT: 40%; CUT: 1.20; D+P+1+M 

GC POT: 85%; CUT: 1.00;  P 

SP2 POT: - %; CUT: - ;  - 

UTR 10 (Zona 

rezidenţială a satului 

Aranies) 

IS 

Autorizare directă CU+DTAC 

POT: 50%; CUT: 1.50; D+P+1+M 

L/IS/AEe POT: 40%; CUT: 1.20; D+P+1+M 

GC POT: 85%; CUT: 1.00;  P 

UTR 11 (Trup izolat al 

satului Aranies) 
L/IS/AEe Autorizare directa CU+DTAC POT: 40%; CUT: 1.20; D+P+1+M 

UTR 12 (Trup izolat al 

satului Ulm) 

L/IS/AEe 
Autorizare directa CU+DTAC 

POT: 40%; CUT: 1.20; D+P+1+M 

TH POT: - %; CUT: -;  - 

UTR 13 (Trup izolat al 

satului Ulm) 

L/IS/AEe 
Autorizare directa CU+DTAC 

POT: 40%; CUT: 1.20; D+P+1+M 

TH POT: - %; CUT: -;  - 

UTR 14 (Trup izolat al 

satului Ulm) 

L/IS/AEe 
Autorizare directa CU+DTAC 

POT: 40%; CUT: 1.20; D+P+1+M 

TH POT: - %; CUT: -;  - 

UTR 15 (Trup izolat al 

satului Ulm) 
L/IS/AEe Autorizare directa CU+DTAC POT: 40%; CUT: 1.20; D+P+1+M 

UTR 16 (Trup izolat al 

satului Socet) 
GC/TE Autorizare directa CU+DTAC POT: 85%; CUT: -;  - 

UTR 17 (Trup izolat al 

satului Poiana 

Rachitelii) 

L/IS/AEe Autorizare directa CU+DTAC POT: 40%; CUT: 1.20; D+P+1+M 

UTR 18 (Trup izolat al 

satului Poiana 

Rachitelii) 

L/IS/AEe Autorizare directa CU+DTAC POT: 40%; CUT: 1.20; D+P+1+M 

UTR 19, UTR 20 

(Trupuri izolate ale 

satului Cerbal) 

GC/TE Autorizare directa CU+DTAC POT: 85%; CUT: -;  - 

UTR 21 (Trup izolat al 

satului Poienita 

Tomii) 

GC/TE Autorizare directa CU+DTAC POT: 85%; CUT: -;  - 

 
  Întocmit:       Verificat:  

arh. urb. Mircea NIȚESCU              arh. urb. Dan NIȚESCU 
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