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Întocmit,
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MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
 Denumirea proiectului

PLAN URBANISTIC GENERAL
AL ORAŞULUI NĂDLAC, JUD. ARAD

 Beneficiar

PRIMARIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500, Nădlac
str. 1 Decembrie, nr. 24
Jud. Arad

 Proiectant general

s.c. GEOLINK s.r.l.
307356, Timişoara, str. Gh Doja, nr.5, ap.2

 Subproiectanţi,
colaboratori

s.c. ICEBERG s.r.l.
300238, Berini, nr. 178, jud. Timiş
RADU BOTIŞ
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
307356, Timişoara, str. Gh Doja, nr.5, ap.2
Jud. Timiş
s.c. PROTON CONSULT s.r.l.
300263, Timişoara, str. Luigi Galvani, nr.7, jud.
Timiş
s.c. DELTA PROJECT s.r.l.
300232, Timişoara, str. 1 Decembrie, nr.27/a,
jud. Timiş
s.c. TECS PRO s.r.l.
300618, Timişoara, str. C.A. Rosetti, nr.16,
jud. Timiş
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 Contract nr.

14321 din 31 decembrie 2010

 Data

iunie 2013

1.2. Obiectul PUG
1.2.1. Solicitări ale temei program
Tema program a prezentei lucrări este cuprinsă în Caietul de Sarcini, anexă la
contractul de achiziţie publică. Caietul de Sarcini se ataşează ca anexă prezentei
documentaţii.
În principal acestea vizează următoarele categorii de probleme: limita intravilanului,
respectiv actualizarea şi delimitarea noului intravilan, corelarea cu situaţia de
amenajare a teritoriului la nivelele superioare, dezvoltarea funcţiunilor caracteristice
localităţii adică dezvoltarea economică în cadrul industriei, agriculturii şi turismului,
dimensionarea amplasamentelor rezervate pentru construcţia de locuinţe în
perspectivă, ţinând cont de factorii reali de dezvoltare a oraşului, o zonificare
diversificată la nivel de activităţi ce creează locuri de muncă în ideea atragerii de
investitori diverşi, modernizarea echipării tehnico-edilitare adică modernizarea,
dezvoltarea şi reabilitarea căilor de comunicaţie, necesitatea implementării
infrastructurii edilitare (extinderea reţelei de gaz metan, a reţelei de alimentare cu
apă, a sistemului de canalizare), preluarea (şi rezervarea unor amplasamente
viitoare) a tuturor proiectelor din fonduri locale, de stat şi europene sau alte fonduri
externe aflate în curs de derulare sau de propunere, analiza şi diagnosticarea
problemelor de mediu adică inexistenţa canalizării în zonele cu funcţiuni de locuire
introduse în intravilan prin PUZ-uri, problema colectării şi gestionării deşeurilor,
protecţia şi conservarea mediului natural şi antropic, măsuri de ecologizare a vechilor
suprafeţe destinate colectării de deşeuri, rezervarea de amplasamente pentru
colectarea selectivă a deşeurilor, amplasamente pentru deşeuri în construcţii,
corelarea cu Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Arad, formularea de
reglementări urbanistice ce privesc instituirea de zone de protecţie pentru
monumentele istorice şi de arhitectură, interdicţii de construire pentru zonele
protejate de lege dar şi limitarea interdicţiilor de construire la situaţii bine justificate,
reglementări clare şi detaliate ce permit autorizarea directă pe baza PUG a majorităţii
obiectivelor.
1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare al oraşului
Oraşul Nădlac nu are elaborat până în prezent un Plan Integrat de Dezvoltare
Urbană (PIDU).
Un plan integrat de dezvoltare urbană durabilă cuprinde un sistem de măsuri
interconectate destinate să conducă la o îmbunătăţire pe termen lung a condiţiilor
economice, fizice, sociale şi de mediu ale unui oraş sau ale unei zone din cadrul
oraşului. Cheia procesului este „integrarea”, respectiv luarea în considerare a tuturor
politicilor, proiectelor şi propunerilor în corelaţie reciprocă. În această privinţă,
sinergiile dintre elementele planului ar trebui să fie de aşa natură încât impactul de
ansamblu al planului sa fie mai mare decât suma componentelor individuale, dacă
acestea ar fi puse în aplicare separat.
Oraşul Nădlac prin reprezentaţii săi aleşi, a aprobat la sfârşitul anului 2007 un
document de programare al politicilor locale de dezvoltare durabilă pe termen scurt
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respectiv „Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Nădlac 2007-2013”. Acesta
reprezintă conform enunţării proprii: ”un document programatic elaborat de către
autoritatea locală, care stabileşte direcţiile strategice de acţiune şi obiectivele de
dezvoltare locală pe termen mediu şi lung”. Documentul poate fi folosit orientativ pe
termen mediu şi lung dar se referă prioritar la perioada menţionată în titlu.
Această strategie a fost întocmită pe baza unei analize SWOT a celor două mari
medii determinante: mediul natural şi mediul uman (social şi economic). Se cuvine a
preciza ca sinonim al cuvântului durabil cel de echilibrat în timp.
Structura strategiei prezentate în documentul mai sus amintit se bazează pe
structura clasică piramidală a unei strategii având ca şi cadru general o viziune, din
care decurge un obiectiv general, care la rândul său este defalcat în mai multe
obiective strategice. În ceea ce priveşte acţiunea, din cadrul fiecărui obiectiv strategic
derivă o seamă de priorităţi sau axe prioritare care se materializează prin măsuri
concrete sau proiecte.
Viziunea strategică propusă a oraşului a fost surprinsă în formularea „Nădlac-ul oraş
al viitorului, bazat pe înţelepciunea trecutului”. Obiectivul general extras din această
viziune a fost: „ Creşterea calităţii vieţii pentru toţi locuitorii Nădlac-ului, în
conformitate cu standardele europene”. Acest obiectiv a fost defalcat în trei obiective
strategice şi anume: 1.Stimularea sectoarelor cu potenţial de dezvoltare şi creştere a
competitivităţii economice, 2.Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale şi
3. Dezvolarea infrastructurii de bază respectând standardele de mediu.
În ceea ce priveşte domeniul de acţiune al strategiei, cele trei obiective enunţate au
fost materializate în unsprezece axe prioritare sau priorităţi, astfel din primul obiectiv
derivă trei axe prioritare: 1.1.Stimularea investiţiilor durabile în oraşul Nădlac,
1.2.Dezvoltarea şi creşterea calităţii activităţilor în domeniul agricol, 1.3.Susţinerea şi
dezvoltarea turismului, din al doilea obiectiv deriva alte trei priorităţi: 2.1.Sprijinirea
sistemului educaţional şi de formare profesională, 2.2.Creşterea gradului de ocupare
a populaţiei din Nădlac şi 2.3.Dezvoltarea sistemului de servicii sociale, iar din al
treilea obiectiv derivă ultimele cinci axe prioritare de acţiune: 3.1.Modernizarea şi
extinderea infrastructurii de transport, 3.2.Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii
electrice, 3.3.Amenajarea teritoriului şi creşterea accesului la utilităţi, 3.4.
Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor şi a deşeurilor şi 3.5. Conservarea
naturii şi protecţia mediului. În urma enunţării acestor axe, s-au propus o serie de
priorităţi de intervenţie şi măsuri care să materializeze întregul demers. Cele mai
importante dintre ele, care privesc direct dezvoltarea teritorială sunt enumerate mai
jos, derivând direct din axele prioritare, după cum urmează:
P.1.1. Stimularea investiţiilor durabile în oraşul Nădlac:
- creerea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor şi activităţilor productive,
- atragerea de noi investitori în oraşul Nădlac (elaborarea de politici pentru atragerea
de investitori); o posibilă implicare teritorială ar fi rezervarea de terenuri pentru
servicii şi activităţi productive,
- simplificarea procedurilor pentru obţinerea avizelor necesare investiţiilor (la acest
aspect poate contribui modul de concepere al Regulamentului local de Urbanism),
- susţinerea întreprinzătorilor mici şi mijlocii,
- dezvoltarea de servicii pentru susţinerea inovaţiei (cercetare) şi a unei
competitivităţi crescute;
P.1.2. Dezvoltarea şi creşterea calităţii activităţilor în domeniul agricol:
- dezvoltarea şi modernizarea sistemului de irigaţii,
- dezvoltarea unor structuri pentru susţinerea activităţilor agricole şi profesionalizarea
modului de comercializare a produselor (ex.: bursa de mărfuri agricole sau o zonă
pentru târguri cu profil agricol şi nu numai);
P.1.3. Susţinerea şi dezvoltarea turismului:
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- creerea şi amenajarea obiectivelor turistice (dar şi identificarea şi susţinerea celor
existente),
- diversificarea şi modernizarea posibilităţilor de cazare în vederea dezvoltării
turismului de afaceri,
- păstrarea şi valorificarea potenţialului natural şi cultural (întocmirea de studii de
specialitate pentru aceste domenii),
- realizarea unei situaţii cu privire la clădirile istorice;
P.2.1. Sprijinirea sistemului de învăţământ şi a furnizorilor de formare
profesională:
- reabilitarea infrastructurii educaţionale,
- realizarea unui complex şcolar,
- rezolvarea spaţiilor pentru instituţiile de învăţământ;
P.2.3. Dezvoltarea sistemului de servicii sociale:
- reabilitarea infrastructurii sociale;
P.3.1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport:
- construcţia autostrăzii regionale şi conectarea optimă a drumurilor din regiune cu
aceasta (aceasta presupune o analiză echilibrată a tuturor posibilităţilor),
- creşterea capacităţii portante a reţelei de drumuri existentă (drumul european E 68,
drumuri naţionale, judeţene şi locale),
- reabilitarea/modernizarea drumurilor aflate în gestiunea autorităţilor locale,
- supravegherea siguranţei traficului rutier,
- fluidizarea circulaţiei în zona punctului de trecere vamală prin alegerea celei mai
potrivite soluţii (realizarea şoselei de centură a oraşului sau creşterea numărului de
benzi pentru circulaţie); se poate realiza prin dublarea benzii de ieşire din ţară pe
cca. 1,5 km, între oraş şi vamă,
- construirea şi modernizarea infrastructurii rutiere de acces către zona industrială a
oraşului,
- modernizarea şi renovarea gării;
P.3.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii electrice
- racordarea tuturor gospodăriilor la energia electrică,
- retehnologizarea sistemului de transport şi de distribuţie a energiei electrice,
- investiţia în echipamente de producere a energiei electrice de eficienţă energetică
ridicată,
- dezvoltarea de surse alternative de energie electrică;
P.3.3. Creşterea accesului la utilităţi:
- dezvoltarea reţelei de alimentare cu energie termică,
- îmbunătăţirea randamentului energiei termice,
- creşterea accesului la reţeaua de telefonie fixă, mobilă şi internet pentru un număr
cât mai mare de locuitori.
P.3.4. Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor şi a deşeurilor:
- realizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă a tuturor gospodăriilor,
- realizarea şi modernizarea sistemelor de epurare a apelor uzate menajere şi
industriale,
- reabilitarea zonelor cu grad ridicat de poluare,
- gestionarea deşeurilor menajere şi industriale,
- administrarea apelor pluviale şi freatice
P.3.5. Conservarea naturii şi protecţia mediului:
- definirea şi gestionarea zonelor de protecţie a mediului,
- protejarea parcurilor şi a zonelor verzi,
- dezvoltarea şi modernizarea unor noi zone verzi în cadrul oraşului
Strategia de dezvoltare mai sus prezentată precizează încă un nivel (dar nu ultimul)
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de materializare referitor la direcţii de proiecte posibile, dintre care prezentăm în
continuare cele ce au legătură directă cu dezvoltarea teritorială:
- Memoria viitorului: constituirea unei baze de date a patrimoniului cultural local
în format video-digital (prezenta documentaţie poate ajuta la identificarea
acestui patrimoniu),
- Comunităţi fără poluare: dezvoltarea infrastructurii de colectare diferenţiată a
deşeurilor, o staţie de epurare modernă şi accesul la energie verde
nepoluantă,
- Dezvoltarea mediului de afaceri: construirea unui imobil special abilitat pentru
un incubator de afaceri pentru tinerii întreprinzători,
- Promovarea turismului ecologic: promovarea unei atitudini pozitive în rândul
localnicilor cu privire la investiţii în agro-turism,
- Euro centru informaţional: amenajarea unui centru public informatizat şi dotat
corespunzător,
- Paşi spre viitor: creerea unui centru de zi multifuncţional,
- Democraţia participativă: amenajarea unei săli de şedinţe moderne pentru
întâlnirile comunităţii,
- Forţa noastră e tradiţia: organizarea de târguri şi expoziţii cu vânzare a
produselor realizate local,
- Să nu uităm vârsta a III-a: creerea unui centru ambulatoriu multifuncţional, cu
bucătărie,
- Calitate în şcoală: creerea unei infrastructuri şcolare modernizate,
- Marketing teritorial-sisteme de gestiune teritorială: armonizarea strategiilor
locale cu strategiile regionale în domeniul dezvoltării durabile,
- Urban 2015: accesul la utilităţi moderne şi la costuri optime şi dezvoltarea unui
model ambiental ergonomic şi ecologic.
Multe dintre aceste proiecte nu au un grad mare de concreteţe, ceea ce face ca
administraţia publică locală să identifice ulterior proiectele concrete.
Strategia, chiar dacă atinge în mare toate problemele comunităţii, nu face o ierarhie
clară a profilului economic al oraşului, bazat pe resursele locale ale solului,
subsolului şi umane, profil care constituie baza vieţii ecomonice reale a populaţiei.
Documentul este încă în vigoare.
1.2.3. Ediţii anterioare ale PUG
Ultima ediţie a Planului Urbanistic General al oraşului Nădlac a intrat în vigoare prin
Hotârârea Consiliului Local nr. 59 din 10.08.1999. Documentaţia a fost întocmită de
către Societatea Comercială Obiectiv Srl Arad.
Pentru teritoriul administrativ al oraşului Nădlac s-a întocmit în august-septembrie
1998 şi documentaţia „Plan de amenajare a Teritoriului Orăşenesc Nădlac”, având ca
întocmitor aceeaşi societate comercială.
La ora actuală perioada de valabilitate a celor două documentaţii a expirat. Din punct
de vedere teritorial, situaţia propusă în cele două documentaţii este şi ea depăşită, în
special din punct de vedere al infrastructurii majore de circulaţie cât şi din punct de
vedere al folosinţelor propuse pentru anumite terenuri.
Faţă de situaţia aprobată în 1999, Consiliul local a aprobat o serie de Planuri
urbanistice zonale, care detaliază sau modifică situaţia teritorială. Aceste modificări
sunt necesare de a fi preluate şi integrate organic în prezenta documentaţie.
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1.3. Surse de documentare
1.3.1. Studii şi proiecte elaborate anterior PUG
Dintre studiile întocmite până la data demarării prezentului contract de achiziţie
publică cu referire la dezvoltarea teritorială menţionăm:
 Studiu privind delimitarea perimetrului hidrogeologic de protecţie a sistemului
de alimentare cu apă a localităţii Nădlac, întocmit de SC Compania de Apă
Arad SA, din 27 ianuarie 2010
 Planul de management al Parcului Natural Lunca Mureşului, întocmit de
Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului împreună cu Regia Naţională
a Pădurilor Romsilva, disponibil şi în versiune electronică la adresa
http://www.luncamuresului.ro/component/option,com_docman/Itemid,60/gid,23
/task,cat_view/
Dintre proiectele întocmite şi aprobate în aceeaşi perioadă amintim:
 Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Arad, elaborator Urban-Proiect
Bucureşti, aprobat în prin HCJ Arad nr.28 din 24.02.2010,
 Planul Urbanistic Zonal „Amenajare Zonă Industrială” în Calea Aradului nr. 10A
(parcela cadastrală 693), având ca beneficiar pe Sc Marbach-Romania Srl,
aprobat în 2010.
 Planul Urbanistic Zonal „Amplasare pentru servicii-comerţ” pe Calea Aradului
(parcela cadastrală Cc 1659), având ca beneficiari pe Hegyeş Mihai Ferenczi
şi Hegyes Otilia, aprobat în 2010.
1.3.2. Studii de fundamentare întocmite concomitent cu PUG
Caietul de sarcini anexa la contractul de achiziţie publică precizează un număr de
patru studii de fundamentare obligatorii de întocmit concomitent cu prezentul proiect.
Proiectantul nu a considerat necesară elaborarea altor studii de fundamentare în
afară de acestea. Aceste studii au fost deja întocmite după cum urmează:
 cu caracter analitic:
o Reambularea suportului topografic, studiu întocmit de către Sc Geolink
Srl Timişoara, în anul 2011,
o Studiu de inundabilitate Râul Mureş-Zona Oraş Nădlac, întocmit de
către Universitatea Politehnică Timişoara, Facultatea de Construcţii,
Departamentul de Hidrotehnică, în ianuarie 2012,
o Studiu istoric şi urbanistic-arhitectural al Oraşului Nădlac, în vederea
redefinirii Listei Monumentelor şi Ansamblurilor Istorice, întocmit de
către dr. arh. Teodor Octavian Gheorghiu, expert autorizat de Ministerul
Culturii, elaborat în anul 2011,
o Cercetare arheologică de teren, întocmită de Complexul Muzeal Arad,
în anul 2013.
 cu caracter prospectiv:
o Studiu privind evoluţia socio-demografică: evoluţia demografică a
oraşului Nădlac şi cercetare sociologică privind profilul psiho-social al
localităţii Nădlac, întocmit de către conf. univ. dr. Alin Gavreliuc şi conf.
univ. dr. Bogdan Nadolu, în aprilie 2011.
1.3.3. Date statistice
În vederea elaborării prezentei documentaţii a fost necesară cumularea de date
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statistice din mai multe surse după cum urmează.
Cele mai importante date statistice au fost preluate de la Institutul Naţional de
Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Arad, acestea privind domeniile
demografic (recensăminte şi date actuale), structura populaţiei, statistici teritoriale
generale – fişa localităţii Nădlac, statistici ale fondului construit, situaţia echipării
edilitare, statistici referitoare la forţa de muncă, statistici referitoare la domeniile
economice principale şi serviciile publice, statistici referitoare la nivelul de educaţie.
La nivel judeţean s-au cules date statistice de la următoarele Instituţii:
 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad,
 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad,
 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad,
 Direcţia pentru Agricultură Arad.
La nivel local, s-au preluat date statistice de la Primăria Nădlac.
1.3.4. Proiecte de investiţii ce privesc dezvoltarea oraşului
Referitor la dezvoltarea teritorială a oraşului Nădlac, au fost întocmite de la
aprobarea ultimei versiuni a PUG o serie de proiecte de investiţii aflate în faze diferite
de elaborare după cum urmează:
 Autostrada Nădlac-Arad, proiect întocmit de DIWI Consult Internaţional GmbH
pentru CNADR, prin Fondul de Coeziune din România, în iunie 2008, proiect
aflat în faza de execuţie,
 Campus şcolar Grup şcolar J.G. Tajovsky-oraş Nădlac, proiect întocmit de Sc
Săgetător Srl Tulcea, ordonator principal de credite Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, în anul 2006, proiect aflat în faza SF,
 Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad
(sistemul Nădlac), proiect întocmit de Pell Frischmann Consultants şi RomAir
Consulting Ldt., în anul 2009, proiect aflat în faza SF,
 Judeţul Arad. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă (localitatea
Nădlac), proiect întocmit de Halcrow Cowi JV Bucureşti, prin programul Phare
2003: Samtid, în anul 2005, proiect aflat în faza SF,
 Reabilitarea, extinderea şi modernizarea parcului Pădurice din oraşul Nădlac,
proiect întocmit de Sc Dromcons Srl Sebiş, proiect finanţat de Statul Român
prin Fondul de Mediu, în iulie 2008, proiect aflat în faza PT,
 Modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producţie a energiei termice
prin valorificarea resursei regenerabile: biomasa agricolă în oraş Nădlac,
proiect depus spre finaţare din fonduri europene (POSCCE) în aprilie 2010,
aflat în faza de evaluare şi selecţie,
 Realizare canalizare menajeră în mai multe localităţi din judeţul Arad, proiect
depus de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Arad spre
atragere de fonduri europene (POR) în anul 2009,
 Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, proiect depus pentru atragerea
de fonduri europene (POR), în august 2009, aflat în faza de evaluare şi
selecţie,
 Drum de legătură Nădlac-Csanadpalota, SF+PT, proiect finanţat prin
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2012, în
anul 2009, proiect aflat în curs de derulare,
 Realizare pistă pentru biciclete Mako-Arad, proiect finanţat prin Programul de
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, în anul 2009, proiect
aflat în căutare de parteneri în vederea depunerii execuţiei,
 Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu
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echipamente TIC a Grupului Şcolar Josef Gregor Tajovsky Nădlac, proiect
depus spre finanţare europeană (POR), în octombrie 2009, aflat în proces de
evaluare şi selecţie,
 Refacere şi extindere Parcul Central Oraş Nădlac, proiect depus spre
finanţare de către Statul Român prin Fondul de Mediu, în octombrie 2009, aflat
în proces de evaluare şi selecţie.
1.3.5. Suportul topografic PUG
În vederea întocmirii prezentei documentaţii s-a folosit suportul topografic preluat de
la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară precum şi reambularea acestuia după
cum urmează:
 Harta topografică editată de Direcţia Topografică Militară, nesecretă, ediţia
1973, sc. 1:25 000, zona Nădlac
 Plan cadastral de ansamblu al teritoriului administrativ al oraşului Nădlac,
ediţia 1980, sc. 1:10 000
 Ridicare topo reactualizare de planuri perimetrare oraşul Nădlac, (intravilan),
sc. 1:5 000
 Ortofotoplanuri georeferenţiate, zona Nădlac, anul 2009, sc. 1:5 000
 Reambulare suport cadastral digital, plan întocmit de Sc Geolink Srl, în anul
2011, sc. 1:5 000
1.3.6. Alte surse
În vederea documentării prezentei lucrări s-au parcurs următoarele surse conexe:
 Baze de date instituţii:
o Baza de date a C.J.Arad (zone expuse la riscuri naturale)
 Cărţi:
o Geografia României, Vol. 1 Geografia Fizică, Bucureşti, 1983, editura
Academiei Republicii Socialiste România, editată sub Universitatea din
Bucureşti, Institutul de Geografie.
o Geografia României, Vol. 2 Geografia Umană şi Economică, Bucureşti,
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editura Trinitas-Editura Mitropoliei Bucovinei, editată sub Academia
Română-Filiala Iaşi, Institutul de Arheologie, ISBN (10) 973-7834-73-9,
ISBN (13) 978-973-7834-73-7, disponibilă şi în versiune electronică la
adresahttp://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/carti/arhitectura%20neolitic
a /cuprins1.htm
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Arad, 2008, în Studii de ştiinţă şi Cultură, editată de Universitatea de
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2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1. Evoluţie
2.1.1. Evoluţia în timp a unităţii teritorial-administrative
Evoluţia în timp a teritoriului şi localităţilor aparţinătoare din perimetrul administrativ
actual al oraşului Nădlac s-au înscris în cele mai multe cazuri în istoria regională a
Câmpiei Mureşului , iar cronologia majoră a evenimentelor se înscrie în cea surprinsă
la nivelul întregului teritoriu naţional. În literatura de specialitate, periodizarea
etapelor istorice a fost îndelung discutată, dar o periodizare general acceptată a
cronologiei României în special pe perioada veche până la retragerea aureliană a
fost întocmită , convencţional, de către istoricul şi arheologul Radu Florescu, în anul
1995. Am preluat principiile de împărţire a etapelor istorice ca atare, pentru o mai
bună corelare cu domeniul istoric.
Astfel cronologia generală a României împarte timpul istoric în trei mari perioade:
preistoria, care acoperă răstimpul de la apariţia omului pe pământ până la apariţia
scrisului, adică la sfârşitul epocii bronzului, cca. 850 î. Chr., protoistoria care acoperă
epoca fierului ca epocă de tranziţie spre civilizaţiile antice până în anul 106 d. Chr,
anul cuceririi Daciei, având ca şi caracteristică apariţia primelor informaţii scrise şi
istoria perioada din care avem cele mai multe informaţii şi care în cazul României
cuprinde epoca provinciei romane Dacia, Evul Mediu, Epoca modernă şi cea
Contemporană. Trebuie precizat că teritoriul României de azi nu a trecut prin toate
etapele istorice europene, spre exemplu nu a avut o civilizaţie antică clasică,
renaşterea sau epoca luminilor, aşa cum a avut istoria Europeană, iar etapele istorice
au fost mult mai târzii faţă de cele europene, spre exemplu evul mediu este
considerat în România până în anul 1821, pe când în Europa, el se încheie în anul
1453 odată cu înfrângerea imperiului Bizantin. După unii autori mai critici, situaţia
dezvoltării României de azi corespunde în linii mari cu cea medievală europeană.
Din punct de vedere teritorial, zona Nădlac se înscrie în Câmpia de Vest, respectiv
Câmpia Mureşului, zonă a cărei vocaţie istorică a fost şi este de legătură între
Europa de Sud-Est şi Europa Centrală.
2.1.1.1.

Preistoria

Perioada preistorică se împarte la rândul ei în patru mari epoci istorice şi anume
paleoliticul (2 000 000 – 13 000 BP, asimilabil cu î.Chr.) care la rândul său are o fază
inferioară (2 000 000 – 100 000 BP), una mijlocie (100 000 – 30 000 BP) şi una
superioară (30 000 – 13 000 BP), mezoliticul (13 000 – 6 600 î.Chr.), neo-eneoliticul
(6 600 – 4 500 î.Chr.) cu fazele neoliticului vechi (6 600 – 5 000 î.Chr.), neoliticul
mijlociu (5 000 – 4 500 î.Chr), eneoliticul (4 500 – 3 800/3 700 î.Chr) şi epoca
bronzului (3 800 – 1 000 î.Chr.). Să vedem în ce măsură aceste etape preistorice se
regăsesc în evoluţia în timp a unităţii teritorial-administrative actuale Nădlac şi în ce
măsură se înscrie în zona de legătură între Sud-Estul şi Centrul Europei.
Singurele informaţii în măsură să acopere o mică parte din această perioadă vin din
domeniul arheologiei. Aceste informaţii nu au încă o focalizare asupra teritoriului
Nădlacului, astfel că ne vom referi la contextul câmpiei arădene a Mureşului.
Primele urme ale comunităţii umane din această zonă aparţin paleoliticului mijlociu şi
superior în special culturilor musteriene şi aurignaciene. Cultura musteriană a fost
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singura cultură a paleoliticului mijlociu de pe teritoriul României. Este o perioadă
relativ rece, dar cu oscilaţii de încălzire. Oamenii din această perioadă erau de tip
Neaderthal, tip de tranziţie spre neoantrop; în această perioadă numărul aşezărilor
creşte în toate zonele ţării, datorită perioadelor de încălzire anteglaciare. Existenţa
unor locuiri îndelungate în acelaşi punct, ca şi intensa utilizare a focului (datorată
climatului general mai rece decât astăzi) sugerează apariţia unor comunităţi cu un
grad sporit de stabilitate; apar pentru prima oară noi tipuri de unelte (dăltiţa, vârful şi
răzuitoarea) şi unelte din os. Aurignacianul este o civilizaţie a paleoliticului superior;
specia umană specifică acestei civilizaţii este omul de Cro Magnon sau Homo
sapiens fossilis; în această perioadă sunt realizate marile opere de arta paleolitică,
ţinând cont că era o perioadă glaciară, iar omul prefera climatul mai primitor al
peşterii pe care o putea încălzi, aşteptând vremuri mai blânde, în acesată perioadă
cunoscându-se o mare unitate culturală de la Urali la Atlantic; faţă de paleoliticul
mijlociu, cu industria topoarelor de mână, acum se dezvoltă industria litică lamelară,
lamele fine, lame cu scobituri şi retuşe, lamele Dofour, răzuitoare carenate,
răzuitoare cu bot, vârfuri de tip font-Yves sau Krems; tot acum are loc o dezvoltare a
industriei osului, din care se confecţionează: vârfuri de suliţă, vârfuri rombice.
Sunt concludente descoperirile de la Zăbrani şi Cladova . Un număr mare de unelte
din silex provin din albia Muresului. La Zăbrani exista un „atelier’’ paleolitic târziu.
Chiar pe teritoriul municipiului Arad s-a descoperit o asezare paleolitică unde se
utilizau unelte cioplite dintr-o rocă bazica, fenomen singular pe teritoriul României.
Iată deci că Valea Mureşului a fost preferată de omul paleolitic pentru accesul la apă
şi hrană (peşte) şi materialul litic rulat de râul Mureş, astfel că prezenţa acestui curs
de râu a făcut ca oamenii să devină sedentari aici.
Din perioada mezolitică nu există informaţii la nivelul Câmpiei Mureşului. Aceasta
este o perioadă intermediară, în care are loc o încălzire climatului şi retragerea
gheţarilor spre nord; se generalizează folosirea arcului cu săgeţi (dezvoltarea
vegetaţiei şi deci a vânatului); este perioada în care nu mai este folosită arta
rupestră, omul părăsind peştera pentru a-şi relua locul în cadrul naturii; se păstrează
economia de vânătoare, pescuit şi cules.
Neoliticul este o perioadă caldă (la fel ca şi astăzi) în care practicarea agriculturii şi
creşterea animalelor au fost caracteristicile definitorii. În regiunea carpato-dunăreană,
evoluţia neo-eneoliticului de dezvoltă în strânsă legătură cu civilizaţiile din Balcani şi
cu cele egeo-anatoliene. O parte din arheologii actuali susţin o dezvoltare locală,
uneori liniară a civilizaţiilor neo-eneolitice, iar cei mai mulţi consideră că geneza şi
uneori evoluţia pe faze a civilizaţiilor este determinată de mari procese de migraţie şi
difuziune, cunoscute în Balcani sub diferite aspecte. Astfel Valea Mureşului constituie
principala cale de pătrundere a acestor civilizaţii dinspre Bazinul Dunăre-Tisa. Urme
ale acestor migraţii au fost descoperite încă din neoliticul timpuriu, în care s-au
descoperit aşezări şi roiri ale acestor comunităţi şi de-a lungul Mureşului. Ceea ce îi
atrăgea pe locuitorii neolitici aici era apropierea de sursa de apă (apă şi pescuit) şi
teritoriile fertile ale luncii aluvionale ale Mureşului, ideale pentru agricultură şi
păstorit. Intensitatea locuirii în această epocă este printre cele mai dinamice.
Neoliticul este bine reprezentat în Câmpia de Vest din judeţul Arad. Chiar pe teritoriul
municipiului Arad-Grădişte s-a descoperit o întinsă aşezare neolitică atribuită culturii
Starcevo-Criş. Tot aceleiaşi culturi îi aparţine descoperirile de la Aldea şi Curtici.
Culturii Tisa I-II îi aparţine aşezarea de la Vârşand. Culturii Banatului, cultură de
sinteză, îi aparţine aşezarea de la Bodrugu Nou. Având în vedere condiţiile foarte
prielnice pentru viaţă, ne putem aştepta ca teritoriul văii Mureşului, totuşi puţin
cercetat, să creioneze adevărata sa intensitate de locuire. La Nădlac, cercetările
arheologice au adus la lumină trei situri neolitice, unul neolitic timpuriu, unul e neolitic
mijlociu şi unul de final de neolitic.
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Eneoliticul este reprezentat în Câmpia arădeană a Mureşului de culturile Tisa III-IV,
Baden şi Coţofeni. Pentru zone de câmpie mai reprezentative sunt culturile
Tiszapolgar (Tisa III) şi Bodrogkeresztur (Tisa IV). Întâlnim în eneolitic manifestări ale
artei preistorice în lut ars şi nears. Fazei a IV-a a culturii Tisa îi aparţine aşezare
fortificată de la Pecica-Fogaci, unde s-a descoperit o bogată ceramică ornamentată
specific cu substanţă albă, calcaroasă, încrustată şi pictată. Această aşezare este
amplasată pe malul drept al Mureşului, malul de nord, care reprezintă o terasă mai
înaltă decât cel sudic, acest aspect fiind urmărit uneori de locuitorii preistorici.
Epoca bronzului (epoca ierarhiilor pe domeniile agricole, a metalurgiei şi a
războinicilor) este şi ea bine reprezentată de culturile Periam-Pecica (Mureş),
Otomani II-III, Corneşti-Crevenka dar şi importuri Witenberg dinspre Transilvania pe
Valea Mureşului. Aşezările sunt numeroase: Pecica, Şemlac, Arad-Gai, Aradul Nou,
Arad Uzina de apă, Aluniş, Cicir, Curtici, Grăniceri, Ghioroc, Nădlac, Olari, Satu
Mare, Păuliş, Sâmpetru German, Socodor, Siclău, Vărsand, Vânători, Zimandul Nou.
Nu se exclude ca aşezarea de la Pecica-Şanţul Mare să fi fost delimitată de un şanţ
de apărare. Iată deci că Văii Mureşului i se întăreşte vocaţia de tranzit, comercială,
dar şi folosirea malului nordic, uşor mai înalt, pentru stabilirea locaţiilor aşezărilor.
În urma cercetărilor de suprafaţă de la Nădlac, cele mai întinse aşezări au fost găsite
din această epocă. Astfel s-au găsit un număr de 8 situri dintre care o aşezare de
cca. 12 ha şi o fortificaţie transfrontalieră de cca. 500 ha, amplasată la NV de oraş.
2.1.1.2.

Protoistoria

Protoistoria se suprapune peste perioada epocii fierului (850 î.Chr.– 106 d.Chr.). În
România epoca fierului cuprinde trei perioade şi anume prima epocă a fierului
(Hallstatt) cuprinsă între 850-450 î.Chr., a doua epocă a fierului (La Tene) între 450125 î.Chr. şi epoca dacică cuprinsă între 125 î.Chr. – 106 d.Chr, cu cele două faze :
de tranziţie (125-44 î.Chr.) şi faza arhaică dacică (44 î.Chr – 106 d.Chr). Este de fapt
perioada traco-dacică.
Prima epocă a fierului, cultura hallstattiană s-a format pe teritoriul României probabil
în vestul ţării (o explicaţie ar fi continuarea civilizatiilor epocii bronzului răspândite în
această zonă). La numărul mare de aşezări deschise se adaugă şi câteva fortificaţii:
Sântana (faza a 2-a) şi Frumuşeni-Dealul Caprei. Prezenţa în zona de câmpie a
patru depozite de bronzuri este relevantă: Sâmpetrul German, Zimandul Nou, Pecica,
Arad-Hotel Astoria. Nu este întâmplător faptul că acestea controlau teritorii agricole
(surse de trai), fiind societăţi cu o ierarhie războinică. Este perioada şefilor supremi şi
a primilor regi militari. Deja putem vorbi în Câmpia Aradului de tracii timpurii.
Din această primă epocă a fierului datează şi tumulul amplasat la 2,5 km nord-vest
de oraşul Nădlac, un tumul de mari dimensiuni, propus spre clasare ca sit arheologic
de către Complexul Muzeal Arad în cadrul PATJ Arad.
Cultura Basarabi, caracteristică primei epoci a fierului spre finele perioadei a fost
descoperită la Cladova, Cuvin, Felnac, Păuliş, Neudorf, Pâncota. În sec. al VI-lea
î.Chr. în Câmpia Aradului pătrund pe Valea Mureşului elemente scitice (iraniene),
semnalate prin descoperiri izolate la Horia, Pecica, Nădab, Simand, Arad-Gai, AradCeala. La sfârşitul secolului al IV-lea î.Chr. dar mai ales în cel următor se constată
arheologic în zona de câmpie pătrunderea dinspre vest a celţilor care vor intra după
o perioadă de conflict in relaţii de convieţuire cu populaţia autohtonă (tracii târzii-dacii
timpurii). Din nou culuarul Mureşului apare ca traseu de pătrundere dinspre Europa
Centrală spre cea de Sud-Est. Semnificative sunt în acest sens descoperirile de la
Cicir şi Vladimirescu. Sunt semnalate şi morminte celtice birituale (Arad-Gai, Aradul
Nou, Arad-Ceala, Pecica, Vărsand, Vânători). Recent s-a semnalat un mormânt de
inhumaţie celtic la Vladimirescu în apropierea aşezării de sec.III-II semnalată cu mulţi
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ani în urmă. Prin urmare este cert că peste teritoriul administrativ al Nădlacului au
trecut populaţii celtice. Încă nu ştim dacă ele au lăsat sau nu urme, câtă vreme
teritoriul nu este cercetat sistematic. Datele ar putea fi corelate cu cele de pe teritoriul
actual ungar, pentru a crea o imagime mai completă.
În perioada statului dac (80 î. Chr. – 106 d.Chr.) părerile de până acum erau unanime
referitoare la Câmpia Vestică, aceasta făcea parte din statul dac. Frecvenţa urmelor
arheologice, la ora actuală, ale sarmaţilor iazigi în teritoriul de la nord de Timiş
dublată de mai puţinele urme dacice au generat păreri recente cum că stăpânirea
dacică aici nu a fost permanentă, ea fiind alternată cu cea sarmato-iazigă, populaţie
stabilită în Câmpia Tisei la cca. 20 d.Chr. În zona de câmpie exista centrul oppidan
de la Pecica-Sanţul Mare, aşezare dacică. Se admite existenţa unui drum comercial
şi militar de la Micia la Partiscum.
Valea Mureşului continuă să fie o arteră comercială iar câmpia de vest continuă să
aibă o vocaţie agricolă râvnită. În acest sens se menţionează pătrunderea iazigă în
Câmpia Aradului din 102 d.Chr. şi intervenţia lui Decebal asupra acestui teritoriu din
103-104 încercând alungarea acestora.
2.1.1.3.

Istoria

Perioada cuprinsă sub termenul istorie, reprezintă în spaţiul european un cumul de
perioade ce cuprinde antichitatea, evul mediu, epoca modernă şi epoca
contemporană. În România această perioadă cuprinde ca epoci antichitatea întâlnită
însă sub forma provinciei romane Dacia (deci nu o antichitate clasică) ce cuprinde
perioada 106-273 d.Chr., evul mediu cea mai lungă perioadă istorică considerată
între 273 – 1821, apoi epoca modernă (chiar dacă nu se poate vorbi despre acelaşi
stare de fapt ca cea modernă europeană) care cuprinde perioada 1821-1918 şi cea
contemporană cuprinzând perioada 1918-prezent.
Este perioada cea mai bine documentată la nivelul întregii dezvoltări a României,
datorită izvoarelor scrise.
La nivel local, aceste epoci au variaţii de încadrare cronologică astfel că vom încerca
să restrângem datele la nivel local pentru a avea o mai bună focalizare pe teritoriul
administrativ studiat.
Cucerirea Daciei de către romani presupunea şi implicare militară în Câmpia de Vest.
Limesul Daciei Romane se presupune că era în zona Nădlacului pe răul Mureş,
astfel că teritoriul de la nord de Mureş şi est de Vladimirescu şi Şiria nu era cuprins în
cadrul provinciei (cu toate că Ptolemeu precizează limita dacică pe un aval de Timiş
şi un amonte de Tisa, deci teritoriul Nădlacului nu ar fi cuprins în aceasta). Există
însă urme ale unui drum roman pe Valea Mureşului, dar la vest de oraşul Lipova.
Există descoperite cărămizi romane ştampilate însă la Bodrogul Nou, Aradul Nou,
Cladova, Bulci.
Reorganizarea Daciei de către împăratul Hadrian din 118-119 nu schimbă situaţia
Nădlacului el fiind tot în afara provinciei şi controlat de sarmaţi.
În urma războaielor marcomanice din 166-180, împăratul roman Commodus, încheie
o pace cu barbarii de la nord de Mureş, din afara limesului, în urma căruia sarmaţilor
iazigi li se permite să tranziteze Provincia Dacia de la vest la est, folosind probabil
drumul de-a lungul Mureşului. Este încă un exemplu de folosire a culuarului
Mureşului pe post de legătură între Tisa şi interiorul arcului carpatic.
Din această perioadă (sec.II-III d.Chr.) datează mormintele aparţinând sarmaţilor
descoperite în locul „Holumb”, la Nădlac (cu ocazia construirii căii ferate PecicaNădlac 1947-1948). Cu datare între 119-271 d.Chr. este descoperită o aşezare
sarmatică la Nădlac; în proximitate, la Pecica continuă să funcţioneze importanta
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aşezare dacică.
Retragerea aureliană din 274-275 lasă fosta provincie populaţiei romanizate şi fără o
armată astfel că în perioada imediat următoare, popoarele migratoare: vandalii, goţii,
hunii, gepizii şi apoi avarii găsesc aici un teritoriu bogat ca resurse şi slab apărat.
Astfel în 335, vandalii, conduşi de regele Visimar, care ocupau teritoriul dintre Mureş,
Tisa şi Criş, au fost înfrânţi, pe malul Mureşului, de goţii conduşi de regele Geberich.
În 358-359 împăratul Constantius al II-lea îi înfrânge pe limiganţi (limigantes = limitis
gentes), dacii care apărau graniţa Sarmaţiei cu Gothia, marcată de un sistem de
valuri şi şanţuri care străbat şi teritoriul arădean (zona Nădlacului era controlată de
Sarmaţi). Din sec. II-IV d. Chr. datează monede descoperite pe teritoriul oraşului, de
la Traian, Hadrian şi până la Constantin cel Mare. În intervalul 271-420 fiinţează o
aşezare sarmatică descoperită la Nădlac şi tot în această perioadă sunt plasate
descoperirile arheologice germanice de la Nădlac.
Din perioada secolelor III-V, datează multe situri arheologice ale sarmaţior,
descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice de pe traseul autostrăzii, dar şi din
cercetarea de teren efectuată de Complexul Muzeal Arad. S-au descoperit (unele şi
săpat) un număr de 20 de situri arheologice sarmate. Este, alături de epoca
medievală cel mai bine reprezentată perioadă de pe teritoriul Nădlacului.
Între 420-454 se instalează stăpânirea hună. În 448/449 Priscus din Panion,
ambasador al împăratului bizantin Theodosius al II-lea la curtea lui Attila, trece prin
zona Mureşului inferior unde întâlneşte aşezări stabile ale unei populaţii latinofone
(controlate doar de huni). Din această perioadă datează descoperirile arheologice
ostrogote de la Nădlac. Între 472-568 centrul de putere al gepizilor se află în
interfluviul Mureş – Tisa – Criş. În perioada 568-680 a Primului Caganat Avar zona
Nădlacului se găseşte în periferia estică a Caganatului. Cele mai apropiate
descoperiri arheologice sunt la Felnac şi Şeitin. În preioada 680-795 a celui de-al
doilea Caganat Avar, interfluviul Mureş-Tisa făcea parte din zona centrală a acestuia.
Cele mai apropiate descoperiri arheologice avare în zonă, din această perioadă, sunt
la Pecica. Din sec. VI-VIII datează un important mormânt avar descoperit la
Kunagota (sat aparţinând fostului domeniu Nădlac), în nord-vestul oraşului, în
Ungaria de astăzi; zona respectivă (între Sânnicolaul Mare, Cenad, Kunágota,
Nădlac) este bogată în vestigii avare, dar nu de amploarea celor de la vest de ea
(până la Balaton). Din perioada În anul 795 Carol cel Mare, sprijinit de longobarzi
(de la vest de teritoriul avar), distruge cel de-al doilea Caganat Avar, punând astfel
capăt stăpânirilor popoarelor migratoare.
Perioada 795-900 este o perioadă slab documentată şi cunoscută, fiind răgazul
populaţiei autohtone româneşti în a ajunge la constituirea viitoarelor voievodate
(nevoie apărută din experienţa neplăcută a dominaţiilor popoarelor migratoare şi
dorinţa firească de siguranţă şi independenţă). Totuşi la Nădlac, pe traseul
autostrăzii, s-au descoperit cuptoare de sec. VIII-X. Apar aşezări fortificate (de teama
revenirii popoarelor migratoare), reflectând o întărire a unuinilor de obşti, constatată
mai ales în zona Transilvaniei. Apar primele cetăţi de pământ, cea mai apropiată fiind
la Arad-Vladimirescu. Voievodul Glad ajunge să conducă Banatul. Limita acestuia cu
voievodatul întemeiat de Menumorut, în Crişana, era undeva pe Crişul Alb şi pe Tisa
la vest, astfel că regiunea Nădlac era cuprinsă în acest voievodat. Drumul Văii
Mureşului era cunoscut ca drum al sării.
Din secolul al IX-lea datează tezaurul de la Sânicolaul Mare atribuit nesigur fie
avarilor, fie bulgarilor, fie ungurilor. Ultimele păreri ce descifrează înscrierea de pe
vasele din tezaur însă atribuie populaţiei autohtone, el fiind văzut ca primul document
epigrafic în limba română veche din sec. al IX-lea, ce conţine o formulare referitoare
la recunoaţterea dreptului de a conduce politic şi militar, drept acordat ca o
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caracteristică a feudalismului timpuriu unui voievod local; totodată documentul
epigrafic se afirmă ca o tentativă de adaptare a alfabetului grecesc la caracteristicile
limbii române (alfabet patruns prin filiera bisericească, bulgaro-bizantină), adaptare
întreprinsă în aşa numita ţară a lui Glad.
Între 893-900, ungurii părăsesc zona dintre Prut şi Nistru şi se aşează în Câmpia
Panonică sub conducerea lui Arpad.
În anul 934, voievodatele lui Menumorut din Crişana şi Glad din Banat sunt supuse
de maghiari. Din acesată perioadă, sec. X-XI datează cimitirul maghiar descoperit şi
cercetat arheologic la nord-vest de actualul cimitir din nordul oraşului Nădlac.
Voievodatul lui Glad continuă să existe şi supus maghiarilor astfel că la început de
sec. XI este condus de Athum, urmaşul lui Glad.
Pe la cca. 1030 voievodul Athum întră în conflict cu conducătorul local Cenad, care a
adoptat credinţa creştină în forma romano-catolică, intrat în slujba Regelui Ştefan;
Athum este ucis în luptă iar teritoriile sale îi sunt cedate lui Cenad. Începând cu
această dată stăpânirea maghiară asupra teritoriului Nădlac va fi extinsă pe cca 444
de ani, până în anul 1474 când domeniul Nădlac intră în stăpânirea familiei sârbeşti
Iaksic, prin donaţie de către Matei Corvin. Această stăpânire maghiară este surprinsă
de atactul tătar din 1241, atac în care aşezările din zonă au fost complet distruse.
Este perioada în care apar cele mai multe menţiuni documentare, începând cu
primele din 1192, care surprind atât domeniul Noglok, cât şi „monasterium Kenez” o
mănăstire catolică. Limita domeniului a fost instabilă în timp; în 1200 avea 98 de
localităţi. Mănăstirea Kenez avea la începutul sec. XIII un venit din sare de 2000 de
bolovani, ceea ce atestă drumul sării de pe Valea Mureşului. După atacul tătar apare
documentar sub denumirea Palata. Nădlacul plăteşte decime papale, în 1334, aşa
cum apare documentar. În 1421 apare pentru prima dată în documente o localitate
nouă Rethkert, amplasată în apropierea Nădlacului, lângă o mlaştină şi un lac. În
1445 Nădlacul este stăpânit de familia maghiară a Corvinilor (posibil la nord est de
Nădlac).
Din această perioadă maghiară, cu datare 1163-1165 este descoperită o monedă de
la Regele Ştefan al IV-lea pe teritoriul oraşului.
Cercetările arheologice de teren şi cele prin săpătură de pe traseul Autostrăzii, au
scos la iveală cel mai mare număr de situri arheologice aparţinând sec. XI-XIII, de pe
întreg teritoriul administrativ. Astfel s-au descoperit un număr de 19 aşezări de sec.
XI-XIII, de până în 7,6 ha.
Din 1474 şi până în 1542, Nădlacul ajunge prin donaţie sub stăpânire sârbească. În
această perioadă apare aşezarea Melykútú Rareş (sec.XV?), aparţinând familiei
sârbe Iaksic, la nord –est de Nădlac (pusta Raroş), pe marginea lacului, lângă movila
numită „Holumbu Gârbovăţ” (Izvorului). Cercetările de suprafaţă însă nu au confirmat
încă aşezarea pe acest amplasament, aici în schimb găsindu-se o aşezare de epoca
bronzului. Acest aspect arată clar că zona de la nord vest de Nădlac avea o zonă mai
înaltă, construibilă, dar avea şi o zonă joasă, de lac şi mlaştină, neconstruibilă, care
şi astăzi încă păstrează o vale mai joasă. Extinderea în această zonă ar putea pune
probleme de fundare şi apă freatică. În trecut ea a fost ocolită. Familia sârbească
suverană a ridicat o curte nobiliară apărată cu şanţuri şi o cetate (de lemn?), precum
şi o Biserică (din Dolmă). În centrul Nădlacului funcţiona o biserică alternativ pentru
catolici şi ortodocşi (Biserica din Velj). În 1514, răsculaţii lui Gheorghe Doja alungă
nobilii din castel şi îl incendiază.
Între 1542 şi cca.1645, urmează o perioadă tulbure în care stăpânirea turcească este
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predominantă. Mai întâi ajunge între 1542-1551 în stăpânirea regelui minor Ioan
Sigismund Zapolya şi reginei Isabella de Iagello ai Regatului Ungariei de Est.
În 1551 Nădlacul este ocupat de turci, făcând ulterior parte din sandgeacul Cenad,
din Vilaetul Timişoara; paşa din Buda, Kasim, plasează în cetate o garnizoană
otomană; numeroşi locuitori fug. În 1552 zona este total distrusă de turci şi se
pustieşte (Réthkert, Tövisköz, Ieneu, Deméng).
După repopulare, în 1597, are loc un atac tătăr în 1597 în care zona Nădlacului este
din nou pustiită şi ocupată de turci în 1598.
De abia în anul 1645, o parte din moşia Nădlacului ajunge din nou în stăpânire
maghiară, iar în 1647 în pusta Tövisköz se aşează din nou două familii sârbeşti cu
acordul episcopului catolic de Cenad. Ieneu se repolulează cu sârbi, iar în 1665
apare ca hotărnicie otomană.
Cu datare în epoca medievală târzie datează două situri arhologice găsite la Nădlac,
una fiind „Pusta Tövisköz” situată la SE de Nădlac.
Începând cu 1685, Nădlacul este ocupat temporar de armata habsburgică, armată
care a încercat cu toate forţele să ţină piept expansiunii otomane. Chiar daca
Tövisköz este distrus în 1686 de atacul turco-tătar, iar terenul său se ataşează
Nădlacului, la 1699 conform păcii de la Karlovitz, Nădlacul revine casei de Habsburg,
făcând parte din zona de graniţă a Mureşului. Este perioada când Nădlacul îşi
adaugă şi funcţiunea grănicerească, funcţiune care o mai are şi astăzi, în alt context
politico-teritorial. Stăpânirea habsburgică nu durează mult, până în 1750, dar atunci
încep colonizări cu sârbi (după 1700) care îşi construiesc şi biserica de lângă pârâul
Velj şi cu germani în 1715. Apar documentar mai multe denumiri de sălaşe :
Kapitánysziget, Kisbodzás.
Începând cu 1750, Nădlacul încetează să mai facă parte din zona grănicerească,
fiind dat până în 1843 Coroanei Maghiare. Este sigur ca preţul său ca domeniu era
dat de teritoriul agricol şi de poziţia sa pe valea Mureşului, traseu comercial
important. Este o perioadă prosperă totuşi a localităţii, în care au loc migraţii de
populaţii româneşti şi o înflorire a vieţii acestora.
În 1752 Nădlacul devine oraş. Primăria primeşte sigiliu prin documentele de la Maria
Theresa. Se construieşte în cca. 1756 o biserică ortodoxă din lemn (urme ale ei mai
sunt în str. Vasile Lucaciu, nr. 39). În 1764, Nădlacul are statut de târg, o nouă
funcţiune, de aşteptat pentru poziţia sa teritorială. Apar multe sălaşe în hotarul de
nord al oraşului, ceea cea atestă faptul că agricultura era practicată la scară mare.
Se înfiinţează o şcoală românească în 1771 şi una germană în 1780 care nu rezistă
mult timp. Este o perioadă bine documentată şi prin informaţiile cartografice, astfel că
Prima Ridicare Iozefină surprinde foarte exact situaţia teritorială din 1769-1772.
În 1802-1803 în Nădlac sunt colonizaţi slovaci, cca. 200 de familii din Totkomlosh,
Ungaria dar şi din Slovacia Centrală. Aceştia se stabilesc la nord de Bugeacul
Românesc, creându-şi propriul centru. În 1812 se împart locurile de vii în zona
Nădlacului, momentul de constituire al cartierului “Viile Vechi” la Nord-Est de Nădlac.
Apar bresle a cizmarilor-ţesătorilor, a rotarilor-fierarilor, iar în 1820 Nădlacul devine
comună urbană. Se construiesc Bisericile Evanghelică Slovacă, în 1821-1822 şi
Ortodoxă Românească din zid în 1822-1829 iar în 1836 Nădlacul devine reşedinţă
de plasă (Preturia administrativă Nădlac).
Perioada modernă începe la Nădlac odată cu anul 1843 (1845-1849) când domeniul
Nădlac este împărţit între ţărani. Această perioadă durează până în 1918, când de
formează Statul Unitar Român. Situaţia din 1860 este bine documentată cartografic
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pe a doua Ridicare Topografică Militară, iar cea din 1884, a treia Ridicare Topografică
Militară prezintă situaţia Nădlacului aproape identică cu cea din 1860.
În această perioadă se fondează Biserica Romano-Catolică din Nădlac (1846), cea
Greco-Catolică românească (tot 1846) şi cea Ortodoxa Sârbească (1893-1919), apar
mori de vânt şi mori de apă, iar Nădlacul ajunge la cel mai mare număr de locuitori
din istoria sa: 14.034 locuitori.
În cadrul cercetărilor de suprafaţă, la Nădlac s-au găsit un număr de 7 situri
arheologice databile în sec. XIX, deci în perioada modernă.
Perioada contemporană, practic se împarte în trei mari etape: de la Unire până la
sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial (1918-1945), perioada socialistă (19451989) şi perioada capitalist-post socialistă (1989-prezent).
Unirea Principatelor, aduce în Nădlac dezvoltarea meseriaşilor şi comercianţilor, pe
lângă agricultura care se practica la scară mare. Acest moment aşează din nou
Nădlacul pe poziţia de graniţă, de data aceasta între est şi vest. Sunt menţionate
inundaţii ale Mureşului în 1932 când suferă toate aşezările de pe valea inferioară.
Dintre toate revărsările puţine au rămas menţionate. În 1936 Nădlacul redevine sediu
de Plasă şi sediul Oficiului Preturiei. Îşi consolidează încă o data rolul de polarizator
zonal.
Perioada comunistă a adus Nădlacului o dezvoltare industrială importantă dar îi
păstrează şi rolul agricol. În 1968 Nădlacul redevine oraş.
După 1989, Nădlacul îşi păstrează rolurile economice, însă industria scade ca
importanţă şi creşte foarte mult funcţia vamală, care îi aduce în anii 1990-2000 o
dezvoltare economică accelerată.
Trebuie menţionat că din tot acest parcurs istoric, foarte puţine informaţii arheologice
s-au scos la iveală, potenţialul arheologic al localităţii fiind foarte mare şi acoperind
întreaga perioadă a preistoriei, protoistoriei şi istoriei, a cărei cunoaştere va aduce cu
siguranţă clarificări preţioase pentru comunitatea locală, regională, naţională sau
chiar la nivel european.
2.1.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului şi oraşului. Repere în evoluţia
spaţială.
Istoria Nădlacului a fost una deloc liniştită, însă vocaţiile sale ca şi amplasament se
întrevăd clar din întreg parcursul istoriei sale: apropierea de Mureş ca sursă de apă şi
materie primă, vocaţia agrară începută în neolitic şi la fel de posibilă şi astăzi ca şi în
viitor, drum comercial de-a lungul Mureşului, fie pe apă fie pe uscat (începând cu
epoca bronzului şi până astăzi dar şi în viitor ca şi culuar paneuropean), târg pe
acest traseu comercial, punct de graniţă, vamal (începând cu limesul roman şi până
astăzi), oraş meşteşugăresc, centru regional polarizator, şi nu în ultimul rând oraş
urban multicultural, capabil să ducă armonios variatatea etno-culturală. Acestea pot
oricând fi reluate cu succes de către actualii şi viitorii locuitori, asigurând
continuitatea prosperă în timp a aşezării.
Evoluţia urbanistică şi arhitecturală a Nădlacului este dependentă, în mod egal, de
evoluţia întregii zone geografice şi de cea particulară, generată de evenimentele
locale. Importantă o considerăm evoluţia începând cu Evul Mediu, cel care a
determinat anumite funcţiuni şi conformaţii, care a produs arhitecturi majore şi
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anumite morfologii (actualmente dispărute dar existând în subteran) şi continuată
până spre jumătatea secolului XX. Caracterul specific şi valorile oraşului sunt
conturate în acest mare interval de timp. După geneză (plauzibil sec. XII), există
câteva praguri importante, care ar defini etapele principale în evoluţia urbanistică şi
arhitecturală a Nădlacului:
 sec. XV (apariţia câtorva nuclee locuite (aşezări, sate) gravitând în jurul
Nădlacului
 1551/1552- cucerirea otomană şi începutul ocupaţiei turceşti
 sf. sec. XVI- evenimente militare care influenţează viaţa Nădlacului
 1699- Pacea de la Karlovitz, prin care Nădlacul este integrat Imperiului
Habsburgic; începe etapa regenerării aşezării şi se pun bazele dezvoltării sale
moderne; apar numeroase sălaşe în afara localităţii
 Jum. a doua a sec. XVIII (sf. sec. XVIII) – ultima fază a evoluţiei premoderne,
surprinsă de Prima Ridicare Topografică Militară Josefină (cca. 1770);
urmează sistematizarea urbanistică
 1802-1803 - colonizarea slovacă şi generarea unei noi arii locuite în nordul
celei existente în acel moment
 deceniul III al sec. XIX- începutul edificărilor arhitecturilor majore şi a
organizării centrelor Nădlacului
 sf. sec. XIX- finalul procesului urbanistic de amplificare a intravilanului şi de
organizare a centrelor (surprins de Ridicarea topografică militară din 1884);
dispariţia ultimelor urme ale arhitecturilor medievale din sudul oraşului
 1944- începutul epocii comuniste
Ele vor fi detaliate în cele ce urmează.
EPOCA MEDIEVALA I (SEC. XII- MIJL. SEC. SEC. XVI)
Debutul documentar al Nădlacului este în anul 1192 (sub forma ”Noglok”), an în care
apare şi o altă componentă a aşezării- “monasterium Kenez”, care va genera o
aşezare distinctă, cu o localizare imprecisă. Conform altor numeroase situaţii, prima
menţiune documentară nu reprezintă momentul de început al aşezării, acesta putând
să preceadă cu câteva decenii documentul respectiv. Prin urmare, se poate
considera că Nădlac apare în sec. XII, probabil în jumătatea a doua, undeva în
nordul Mureşului, un reper fiind locul în care vor fi edificate biserica/bisericile şi
castelul, precum şi planul conţinut de “Ridicarea Josefină”. Atunci aparţinea neamului
Monoszlo, care stăpânea şi mănăstirea, domeniul Nădlacului fiind foarte mare şi bine
dotat (98 de sate).
Elemente importante ale evoluţiei din primul interval de timp al acestei perioade sunt:
eventuala fortificare a aşezării (ineficientă în timpul atacului tătar din 1241, când sunt
distruse şi Nădlacul şi mănăstirea Kenez) şi refacerea aşezării şi a mănăstirii.
Anterior lui 1247 (anul în care este menţionată documentar) este înfiinţată “villa
Palatka” (un sat în apropierea Nădlacului), iar semnele reconstrucţiei se văd prin
edificarea spre sf. sec. XIII a primei biserici aici, menţionată documentar în 13321337 (prin preoţii din Nădlac).
În 1421 este menţionat documentar alt sat aflat în preajma Nădlacului- “Réthkert”,
urmat de un altul - Mélykútú Ráres care apare documentar în jum. a doua a secolului.
Ambele au dispărut între timp. Începând cu 1474, domeniul şi aşezările sale aparţin
familiei Iakšič şi este momentul în care se edifică prima reşedinţă a ei (probabil
fortificată şi edificată din lemn), pe locul căreia se va ridica castelul. Lângă el,
aceeaşi familie ridică o nouă biserică (“Biserica din Dolmă“), care este probabil cea
care va funcţiona temporar şi pentru catolici şi pentru ortodocşi. Castelul este afectat
de trupele lui Gheorghe Doja în 1514 şi va fi reconstruit până în 1518. În 1529 este
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menţionat comandantul cetăţii Nădlac, care este Vida Lucaci de Başaraga. Cu
excepţia faptului că domeniul este cedat în 1542 reginei Isabella de Iagello şi a
regelui minor Ioan Sigismund (până în 1550-1551), până la cucerirea otomană nu
sunt consemnate alte evenimente urbanistice şi arhitecturale importante.
Aşadar, la mijlocul sec. XVI, Nădlac era o aşezare cu un rol semnificativ în zonă.
Centru unui important domeniu nobiliar, cu un castel, cel puţin o biserică (este de
presupus că exista şi biserica de secol XIII, o altă ipoteză fiind înlocuirea ei prin
reconstrucţie, de către familia Iakšič în sec. XV, la care se adaugă o mănăstire şi un
număr de 3-4 sate care gravitau în jurul lui.
EPOCA MEDIEVALA II (SEC. 1551/1552- 1699)
Este perioada în care zona Nădlacului (nordul Mureşului, până în Crişana) este
înglobat direct Porţii Otomane. Situaţia nu este stabilă, atât timp cât, temporar,
aşezarea şi componentele ei ajung să fie recâştigate de creştini.
O parte dintre aşezările din “hotarul Nădlacului“ sunt distruse în timpul confruntărilor
din 1551-1552 (Réthkert, Tövisköz, Ieneu) apărând după un timp ca “puste”.
Deméng este în aceeaşi situaţie (apare în 1555 ca “pustă”) dar va fi repopulată în
1564. Mănăstirea continuă să existe.
Reapar arii locuite exterioare aşezării, câteva pe locul unora mai vechi (în 1561- este
documentat din nou Mélykútú Ráres, iar “Predium Töviskes” apare ca sălaş în hotarul
oraşului). Câteva dintre ele vor avea de suferit în timpul evenimentelor din anii ’90 ai
sec. XVI, când zona este cucerită de creştini, atacată de tătari şi recucerită de
otomani. În acest interval de timp, marii proprietari ai zonei o părăsesc definitiv,
refugiindu-se în Transilvania. Castelul durează până în 1616, când este distrus la
ordinul beglerbegului Timişoarei, dar va continua să rămână ca ruină până spre
sfârşitul secolului XIX.
La mijlocul secolului XVI se constată noi reconfigurări ale aşezărilor. În 1647 în pusta
“Tövisköz” se aşează 2 familii sârbeşti, Ieneu repopulându-se tot cu sârbi în aceeaşi
perioadă, în timp ce în 1650 Deméng devine din nou pustă. “Kenézháza” (aşezarea
mănăstirii Kenez) apare ultima oară în 1665 într-o hotărnicie otomană. În 1686 se
produc noi pustiiri în timpul atacului turco-tătar; “Tövisköz” este distrus, ulterior
menţinându-se ca “Pusta Tövisköz”, în sud-estul oraşului.
În ceea ce priveşte bisericile, continuă să funcţioneze cele două: cea Ortodoxă (Sf.
Nicolae, numită ulterior, eventual, “Biserica din Velj”) şi “Biserica din Dolmă” (cea
ridicată de familia Iakšič). Nu se cunosc eventuale moschei ridicate aici în timpul
Etapei Otomane.
Etapa ia sfârşit prin includerea zonei în Imperiul Habsburgic, prin pacea de la
Karlovitz din 1699.
Concluzionând, în Etapa Otomană Nădlacul are o evoluţie fluctuantă, perioadele de
acalmie alternând cu cele de conflict şi distrugeri. Dacă aşezarea propriu-zisă rezistă,
aproape toate ariile exterioare ei (inclusiv mănăstirea Kenez) dispar definitiv,
rămânând doar ca “puste” (“selişti”), actualmente situri arheologice. Aceeaşi soartă o
are şi castelul.
EPOCA DE TRANZIŢIE (MODERNA I) (1699- 1802/1803)
Prima perioadă a Etapei Habsburgice începe prin reconstrucţia aşezării şi
reorganizarea zonei ca graniţă militară (până în momentul în care Banatul va fi
cucerit de Habsburgi), presupunând existenţa unui centru grăniceresc (amintit în
1701-1702) cu o trupă militară dominată de sârbi. După 1699 în Nădlac încep
colonizările cu sârbi (în 1701 Episcopul Benkovits din Oradea, numără cca. “600 de
gospodari foarte buni”, dintre care mulţi sunt sârbi). În acelaşi timp, Nădlacul se află
în plină reconstrucţie; sârbii îşi construiesc o biserică alături de vechea biserică din
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sat -“Biserica din Velj”). Ieneu, în schimb, este amintit ca pustă, la fel şi Palata, în anii
’40 ai sec. XVIII.
Începând cu 1742, apar documentar numeroase sălaşe în jurul Nădlacului
(“Kapitánysziget” şi “Kisbodzás” în prima fază), urmate în 1764 de multe altele
(“Insula Ianitzky”, “Nagybodzás”, “Nagylaky Sziget”, “Predium Derekes”, “Predium
Kövegy”, “Predium Tony”). Este un fenomen care este cartografiat atât pe “Ridicarea
Josefină“ (cca. 1770), cât şi extrem de clar în ridicarea din 1860.
Un moment semnificativ este anul 1750, când graniţa militară de pe Mureş este
desfiinţată şi zona este cedată Coroanei Maghiare, până în 1843. În aceste condiţii,
numeroase familii de sârbi migrează în Ucraina, Banat sau Serbia, în locul lor venind
români. În 1752 Nădlac devine oraş, Primăria primind sigiliu.
Biserica Românească de zid (foarte probabil vechea biserică -“din Velj?”, la rândul ei
succesoarea celei catolice fiind ruinată la mijlocul sec. XVIII, în 1756 se începe
edificarea unei noi biserici de lemn, care, distrugându-se ulterior, i-ar fi rămas urmele
până târziu undeva pe str. V. Lucaciu (nr. 39?).
Dacă în 1757 se numărau 3 negustori greci, 165 de gospodari şi 70 săraci (cca. 8900 de locuitori), în 1767 Nădlac are 373 case gospodăreşti (cu 1710 suflete) şi 376
case de săraci (cu 683 suflete); sunt 3 negustori. În total 2396 locuitori. Este o
creştere semnificativă, care nu este însoţită de evenimente constructive importante,
cu excepţia amintitei biserici de lemn şi a edificării în 1771 a unei Şcoli Româneşti.
Această realitate este surprinsă de “Ridicarea Josefină” din cca. 1770, care este
prima hartă cu un mare grad de exactitate de care se dispune. Ea informează asupra
locului ocupat şi întinderii Nădlacului, asupra reţelei de străzi. Deasemenea, în sudul
aşezării este figurată o mare biserică înconjurată de zid (foarte probabil “Biserica din
Velj”) şi, aproape de Mureş, o incintă, posibil de a fi ruina castelului (în 1774 sunt
menţionate ambele ruine). Este, fără nici o îndoială, planul Nădlacului dinainte de
sistematizare (regularizare), dar conţinând, după cum spuneam, elemente de
regularitate. Planul zonei Nădlac se anexează.
La începutul anilor 1770, urmează sistematizarea (în legătură cu care un reper ar fi
însăşi “Ridicarea Josefină” şi informaţia privind măsurătorile cadastrale din 1771),
după care numeroase sate din zonă vor fi regularizate, mai mult sau mai puţin
radical. În ceea ce priveşte Nădlacul, arătam anterior că este aproape sigur că i se
menţin traseele majore (oricum, destul de geometrice), impunându-se doar alinieri
parţiale. Hărţile ulterioare fac posibilă detectarea acestora cu destul de mare precizie.
La sfârşitul acestei etape (anii 1801-1802), Nădlac, probabil regularizat parţial, are
centrul grupat în jurul Bisericii Ortodoxe Româneşti (din Velj, reprezentată în
Ridicarea Josefină cu o incintă fortificată), dublată temporar printr-o biserică de lemn,
la care se adaugă Biserica Sârbească. Existau sub formă de ruină castelul şi Biserica
din Dolmă. Aria acoperită este cea desenată în Ridicarea Josefină, probabil uşor
extinsă în ultimele 3 decenii.
EPOCA MODERNA II (1802/1803- SF. SEC. XIX)
Un moment semnificativ în istoria aşezării, este colonizarea masivă cu slovaci (18021803), care impune extinderea vetrei Nădlacului, spre nord. Conform altor repere
existente în legătură cu situaţii similare, este plauzibil ca noua comunitate să fi fost
localizată în zona din jurul pieţei corespunzătoare Bisericii Reformate, la oarecare
distanţă spre nord, de vechea aşezare. Conform unor date concrete care trebuiesc
verificate suplimentar, primii colonişti s-ar fi aşezat în zona străzilor Mester, Bătania,
Măcău, Primăriei (actualul careu format de străzile 1 Decembrie, Independenţei şi G.
Coşbuc). Ulterior această nouă arie se va articula celei vechi româneşti, probabil
odată cu rezolvarea propriului centru. Un indiciu referitor la conformarea noului
centru este momentul ridicării Bisericii Slovace (1821) şi a altor construcţii în zona ei
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(1834), moment în care, în mod sigur, trama stradală era definitivată. În cadrul
procesului urbanistic de extindere, este plauzibil ca traseele străzilor sistematizate
către sf. sec. XVIII din vechea arie (cea locuită de români şi sârbi), să se fi continuat
spre nord, printr-un proiect urbanistic unitar. Acest fapt este probat de actuala reţea
stradală.
Evenimentele urbanistice şi arhitecturale se derulează rapid şi la o scară deosebită.
În 1812- se împart locurile de vii în zona Nădlacului şi astfel ia naştere zona “Viile
Vechi”, din nord-estul oraşului. În 1814 şi 1822 se organizează primele târguri şi în
acelaşi interval de timp meşteşugarii se organizează în bresle. Nădlacul trece prin
momente dificile în 1822 şi 1834, când, Mureşul revărsat distruge arii locuite
importante din sudul său (mai ales cartierul Bugeacul Românesc). Cele două vechi
biserici (din Velj şi din Dolmă) sunt demolate şi începe ridicarea unor noi diguri care
vor îngloba sau distruge vestigiile rămase din castel şi Biserica din Dolmă.
Începe şi se continuă ridicarea unor biserici care există şi astăzi: Biserica
Evanghelică Slovacă (1821-1822), Biserica Ortodoxă Românească (1822-1829, iar
turnul se ridică în 1882), Biserica Romano-Catolică (fondată în 1846), Biserica
Greco-Catolică Românească (fondată în 1846), Biserica Ortodoxă Sârbă (începe
construirea în1893). În acelaşi interval de timp se ridică câteva şcoli (actualul Liceu,
Primăria, actualul Grup Şcolar Industrial “J.G. Tajovsky”), alte clădiri publice (parohiile
Reformată şi Ortodoxă Românească, actuale grădiniţe şi dispensare). Către sf. sec.
XIX, Centrul Slovac conţine mult comerţ, în clădiri pe parter construite cu acest scop
sau la parterul unor clădiri P+1, parţial menţinute, parţial demolate în anii ’80, pentru
edificarea blocurilor de locuinţe. Imagini ale fostelor fronturi ale pieţei sunt vizibile în
fotografii de epocă din anii ’70 ai sec. XX.
În jumătatea a doua a sec. XIX, după ce, începând cu 1843 locuitorii sunt
împroprietăriţi, se amplifică funcţiile economice (înfiinţări de cooperative, mici
industrii, mori de apă şi vânt etc.). Deasemenea, se constată o remarcabilă dinamică
demografică: 9748 locuitori (în 1851), 10.646 sau 12.800 locuitori (în 1880) şi 13.623
(în 1890).
Efectul colonizării masive a slovacilor şi a sistematizării oraşului, precum şi creşterea
naturală demografică sunt reflectate, topografic, în planurile din 1864 şi 1884.
Ambele înfăţişează Nădlacul amplificat pe toate direcţiile până spre limitele atinse
astăzi, dar ocolind spre vest o mlaştină care nu era desecată. Este o “scobitură“ în
intravilan (zona careului format din zonele mediane ale străzilor actuale Decebal,
Vladimirescu, Mărăşeşti, Avram Iancu, intersectate cu tronsoanele vestice ale
străzilor Independenţei, Bălcescu, Coşbuc, Eminescu, Enescu) care, în planul din
1884 tinde să fie ocupată. Se poate preciza faptul că extinderile din această perioadă
nu au ţinut cont de fostele cursuri de pîraie şi zone mlăştinoase astfel că problemele
actuale de inundaţii de ape interioare sunt datorate acestor suprapuneri. Acest
aspect se poate observa şi pe hărţile istorice anexate.
În aceleaşi planuri se observă Piaţa slovacă şi cele 4 biserici ridicate până atunci.
Deasemenea, este vizibilă tendinţa de rezolvare a problemelor inundaţiilor, prin
digurile ridicate până în acel moment. În ceea ce priveşte evoluţia unora dintre
detaliile planimetrice, se observă că actuala str. Kogălniceanu nu era definită
urbanistic, probabil din cauza unui vechi braţ al Mureşului. Marile lacuri şi bălţi din
jurul Nădlacului continuă să existe.
Din punct de vedere arhitectural, se poate considera că este etapa definitorie pentru
stilistica Nădlacului, atât în ceea ce priveşte arhitectura majoră (clădiri religioase sau
civile) cât şi cea minoră (rezidenţă, comerţ, ateliere etc.).
Acestea sunt elementele caracteristice Nădlacului la sfârşitul etapei respective, după
care, noutăţile urbanistice şi arhitecturale nu vor fi mari.
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EPOCA MODERNA III (SF. SEC. XIX- MIJL. SEC. XX)
Secolul XX debutează prin cea mai mare valoare demografică din istoria Nădlacului:
14.034 locuitori în 1910. Ea se menţine şi după Primul Război Mondial, când, în
1920, are 13.988 locuitori. În afara faptului că sunt consemnate câteva organizări
moderne ale orăşenilor: “Corporaţia meseriaşilor”, “Asociaţiunea Comercianţilor” şi
“Căminul meseriaşilor independenţi din Nădlac”, semn al progresului economic
înregistrat până în acel moment, nu sunt consemnate elemente notabile urbanistice.
Este perioada în care se atinge, practic, conturul actual al intravilanului, eliminânduse enclava din vest. Dat fiind vârsta arborilor din parcul central şi al aliniamentelor
stradale, considerăm că această jumătate de secol reprezintă perioada de început al
plantărilor, extrem de necesare pentru microclimatul urban (protecţie împortriva
soarelui, prafului agricol, noxelor care începeau să apară etc.) cât şi pentru imaginea
oraşului.
Din punct de vedere arhitectural, se constată continuarea edificărilor şi reedificărilor
(cu materiale noi, între care cărămida arsă), adoptându-se stiluri contemporane:
compozite (prelungiri ale celor de secol XIX) şi caracteristice momentului ‘1900.
Singura arhitectură majoră ridicată este Biserica Sârbească, terminată în 1909.
Perioada comunistă adaugă fondurile construite industriale şi agro-zootehnice din
afara localităţii, astfel ca în mare evoluţia spaţială a localităţii se încheie aici.
Această evoluţie poate fi urmărită şi în anexa 2.14.
2.1.3. Evoluţia în ultimii 10 ani
Perioada ultimilor 10 ani, adica 2000-2010 are două etape distincte: 2000 – 2008, o
etapă a creşteri continue financiare cu baze speculative nu productive, deci o
creştere artificială doar, care culminează în anul 2008 şi perioada 2008-2012,
perioada de regres economic (financiar, speculativ şi nu productiv), care continuă şi
astăzi.
Prima perioadă debutează cu lansarea în februarie 2000 a negocierilor oficiale de
aderare a României la Comunitatea Europeană iar în 2004 România devine membră
NATO. În 2005 intră în circulaţie leul nou. Un eveniment important al primei perioade
îl reprezintă intrarea României în Comunitatea Europeană.
Aceste transformări politico-economice au un efect asupra Nădlacului ca şi localitate
de frontieră, astfel că dacă până în 2007, el era localitate de frontieră a Comunităţii
Europene, după aderare el şi-a păstrat doar funcţia de localitate de frontieră
naţională. Totuşi doar aderarea României la spaţiul Schengen va decongestiona
zona vamală de la frontiera de vest, astfel ca problemele încă existente ca trafic să
fie micşorate.
Nădlacul a avut o creştere economică în această perioadă, astfel că investitori din
domeniul industrial şi-au făcut apariţia în zonele vechi industriale şi agro-zootehnice,
abandonate. Ponderea mare a agenţilor economici din domeniul comerţului era o
caracteristică a economiei locale. După 2007, închiderea mai multor duty-free uri din
zona frontierei a dus la micşorarea ponderii acestora. S-au pierdut cca. 150 de locuri
de muncă. Majoritatea agenţilor economici sunt micro şi mici întreprinzători.
Perioada 2008 – 2010 este o perioadă de regres economic, în care bugetul local este
utilizat complet pentru „conservare” şi nu pentru dezvoltare. Apare în schimb
perspectiva accesării de fonduri europene pe care administraţia o fructifică tot mai
mult. Astfel anul 2010 surprinde o situaţie instabilă economic în care resursele reale
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nu sunt exploatate la maximum pentru a duce la stabilitate (agricultura susţinută,
turismul ambiental şi agroturismul la nivel european, fructificarea populaţiei instruite
în munci intelectuale).
Evoluţia spaţială în aceşti 10 ani este minimă, singurul aspect major ce merită
precizat este demararea lucrărilor pentru Autostrada Nădlac-Arad, traseu ce va
modifica teritorial localitatea prin artera de descărcare către DN7 care desparte
Nădlacul propriu zis de cartierul Viile Vechi.
2.2. Elemente ale cadrului natural
Teritoriul administrativ Nădlac este aşezat în vestul judeţului Arad, fiind localitate de
frontieră cu Ungaria. Teritoriul este străbătut aproximativ prin mijloc de paralela 460
11’ latitudine nordică şi de meridianul 200 47’ longitudine estică.
Teritoriul administrativ are o formă alungită, pe direcţia nord-nord-est având
distanţele între punctele extreme de 19,49 km pe direcţia SSV-NNE şi 10,52 km pe
direcţia VNV-ESE.
Poziţia geografică a teritoriului administrativ Nădlac se află în plină zonă temperată,
dar mai aproape de cea mediteraneană. Poziţia geografică a Nădlacului
condiţionează durata şi intensitatea luminării şi încălzirii variabile de-a lungul
întregului an.
Suprafaţa teritoriului administrativ Nădlac este de 13 315 ha. Lungimea totală a
perimetrului administrativ este de 56 km. Din totalul frontierelor 8,15 km (frontiera
sudica) reprezintă frontieră pe apă, iar restul frontiere pe uscat. Limitele teritoriale ale
acestuia sunt localizate astfel: la nord şi vest se învecinează cu Ungaria pe o lungime
de 27,92 km, la nord-est cu comuna Peregu Mare, jud. Arad, pe o lungime de 4,47
km, la est şi sud-est cu comuna Şeitin, jud. Arad, pe o lungime de 15,45 km, iar la
sud cu comuna Saravale, jud. Timiş, a căror limită este formată de râul Mureş pe o
lungime de 8,15 km.
Pe teritoriul administrativ există punctul de trecere a frontierei Nădlac, situat în zona
cea mai de vest a teritoriului pe drumul naţional european DN7-E68. În urma
construirii autostrăzii Nădlac-Arad, pe aceasta se va constitui un al doilea punct de
trecere a frontierei, situat la cca. 6 km NNE de primul.
Caracteristica geografică fundamentală a teritoriului administrativ este dată de poziţia
geografică ce o situează în zona temperată cu influenţe mediteraneene, de relieful
de câmpie joasă, aluvionară şi de prezenţa cursului inferior al râului Mureş pe
direcţia est-vest, care creează un traseu natural între podişul Transilvaniei şi câmpia
Panoniei.
2.2.1. Relieful
Din punct de vederea al încadrării în unităţile fizico-geografice ale României, teritoriul
administrativ Nădlac se înscrie în Unitatea Banato-Crişană, Câmpia Banato-Crişană
(sau Câmpia de Vest), Câmpie joasă (subunitatea de silvostepă), Câmpia Mureşului
cu subunitatea Câmpia Nădlacului.
2.2.1.1.

Evoluţie paleogeografică şi trăsături morfostructurale

Structura generală morfotectonică actuală a teritoriului României este strâns legată
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de evoluţia oceanului Tethys, situat între plăcile africană şi euroasiatică şi de
formarea lanţului muntos alpino-carpato-himalayan. Mecanismul geodinamic prin
care a luat naştere această structura se înscrie în marele ciclu început acum cca.
200 milioane de ani, determinat de apariţia riftului Atlanticului şi de închiderea
oceanului Tethys. Procesul de deplasare al celor două plăci nu a fost unul simplu
liniar, el a fost influenţat şi de existenţa unor microplăci formate prin fărămiţarea la
zona de contact dintre placi, sub acţiunea forţelor imense geodinamice. Astfel
orientările diferite ale lanţurilor muntoase actuale sunt rezultatul jocului local al
subplăcilor şi microplăcilor, al foselor şi zonelor de subducţie locală şi regională, al
perioadelor de extensiune sau coliziune şi compresie la aceleaşi nivele locale sau
regionale. În mare, placa europeană pare a fi cea care s-a subdus sub cea africană,
iar astăzi subducţia este inversă. În ultimele 200 de milioane de ani, teritoriul
României a evoluat în mare parte sub apele oceanului Tethys şi ale resturilor lui.
Aceste resturi, dintre care important pentru noi este bazinul intracontinental
Paratethys, fragmentat ulterior în bazine mari şi mici, izolate şi temporar şi reunite şi
din nou izolate. Retregerea finală a apelor lacului Panonic de pe zona Nădlac s-a
produs în începând cu sfârşitul pliocenului şi începutul cuaternarului (cca. 1,8
milioane de ani în urmă) când are loc instalarea reţelei hidrografice .
Teritoriul actual câmpiei Panonice făcea parte din microplaca panonică. Aceasta
reprezintă fundamentul cristalin carpatic al zonei. Datorită mişcărilor neotectonice de
fragmentare şi deformare a suprafeţelor din cuaternar care au dus la conformarea în
forma actuală a întregului relief al României, deci şi a Câmpiei de Vest, aria acesteia,
afectată atât în pleistocen de mişcări de coborâre, îşi continuă mişcarea generală de
afundare până astăzi, fiind menţionată ca arie de afundare şi dispariţie a teraselor.
Astfel încrisă în Unitatea orogenetică a Câmpiei şi Dealurilor Banatului şi Crişanei,
fundamentul cristalin al acesteia este fundamentul carpatic, scufundat la mică
adâncime (2500-3000 m). Funcţie de modul de sedimentare ea se diferenţiază în trei
sectoare. Zona Nădlacului face parte din sectorul sudic al acesteia, în care
sedimentarea a început cu helveţianul, acoperind un fundament puţin scufundat, sub
apele Paratethys-ului.
Din punct de vedere geomorfologic, Câmpia Nădlacului este o câmpie tabulară
(plană orizontală) de acumulare fluvio-lacustră, nefragmentată, aflată la înălţimea de
90-100 m şi acoperită în întregime cu loess (rocă sedimentară neconsolidată,
macroporică, de origine eoliană, formată în cuaternar, de culoare galbenă, rareori
cenuşie sau brună, cu aspect poros, constând mai ales din praf silicios şi argilos) şi
depozite loessoide. Depozitele de loess au cea mai mare grosime întâlnită în
câmpiile Mureşului, de cca.10-20 m. Câmpia deţine 3-5 soluri fosile şi de desfăşoară
la o altitudine relativă de 10-20 m faţă de Mureş. Dacă se face abstracţie de lunca
Mureşului, câmpia Nădlacului reprezintă o continuare spre NV a părţii joase a
câmpiei Vingăi.
Sub câmpia Nădlacului există pe direcţia NS, între Nădlac şi Peregu Mare – Şeitin o
fractură majoră, la nivelul cristalin, în care compartimentul dinspre Nădlac este mai
căzut iar cel spre Pecica mai ridicat.
Pe depozitele de loess s-au format crovuri (adâncituri de formă circulară sau uşor
alungită, formate într-un substrat loessoid datorită acţiunii exercitate de apele
freatice), în care se dezvoltă o vegetaţie sărăcăcioasă, din cauza stagnării apei din
precipitaţii.
La ora actuală procesele geomorfologice ale zonei nu s-au încheiat, astfel că
regiunea câmpiei tabulare loessoide este supusă unor acţiuni permanente de tasare
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şi sufoziune (proces de spălare şi de transportare a particulelor fine din rocile afânate
sub acţiunea circulaţiei apelor subterane) asociată cu eroziune slabă în limitele
văiilor, iar câmpia joasă de divagare este supusă acumulărilor fluviatile la viituri
excepţionale, cu stagnări locale ale apei.
Reţeaua hidrografică formată începând cu cuaternarul, a urmărit panta generală
foarte uşoară a câmpiei (0,5-0,6m/km), spre vest-sud-vest, direcţie şi de retragere a
apelor panonice şi având în general trasee sinuoase cu schimbări dese de traseu, cu
caracter accidental, iar pe de altă parte a dus la formarea de zone aluvionare, care
au acoperit depozitul loessoid.
2.2.1.2.

Forme de relief

Astfel teritoriul administrativ al Nădlacului, inclus în Câmpia Nădlacului este format
din două tipuri de câmpie fluviatilă: o câmpie tabulară tabulară de loess,
neinundabilă, dezvoltată pe cea mai mare parte a teritoriului şi o câmpie joasă de
divagare pe traseul văii Mureşului, la sud.
Este important de precizat faptul că solurile formate pe loess, în general
cernoziomuri, sunt printre cele mai fertile tipuri de sol.
2.2.2. Apele
Hidrografia generală a teritoriului administrativ Nădlac determinată de poziţia
geografică temperat continentală şi de evoluţia paleogeografică a Câmpiei de Vest.
Hidrografia Nădlacului este formată din ape subterane (freatice şi de adâncime),
reţeaua de ape de suprafaţă (râul Mureş şi pârâul Crac) şi lacuri artificiale.
2.2.2.1.

Apele subterane

După geneză şi condiţiile hidrogeologice de înmagazinare, apele subterane se
diferenţiază în freatice şi de adâncime.
Apele freatice reprezintă o resursă economică importantă nu numai prin faptul că
asigură ape de bună calitate, dar şi prin aceea că rezervele exploatate se pot reface
uşor prin ciclicitatea regimului hidric.
Pe teritoriul administrativ Nădlac, ca de altfel în întreaga câmpie de Vest, regimul
apelor freatice zonale suferă influenţa climatului temperat-oceanic, manifestată prin
alimentarea mai abundentă în timpul iernii. Aceste ape freatice sunt acumulate în
nisipurile pleistocenului superior şi temporar au caracter ascensionar. Adâncimea lor
se menţine între 3-6 m în câmpia interfluvială tabulară de loess şi între 0-3 m în aria
joasă de câmpie de divagare. Cele cu acoperiş loessoid au calitate mai bună decât
cele de suprafaţă. Cele din urmă au o scurgere foarte lentă chiar stagnantă iar
regimul lor este puternic influenţat de lucrările de îndiguiri, desecări de formarea
apelor interioare. Datorită acestora sunt frecvente în ariile de divagare solurile sărate,
igrasiile la clădiri, calitatea slabă a apelor (mineralizare ridicată, conţinut organic
abundent, infectări din îngrăşăminte chimice). Existenţa unei pături freatice atât de
aproape de suprafaţa solului, mai ales în partea de sud a teritoriului administrativ,
cumulată cu aşezarea unor cartiere a localităţii peste foste zone mlăştinoase, sau
foste cursuri de pâraie, duc la apariţia execsului de umiditate la nivelul solului, mai
ales în peroiadele cu precipitaţii bogate, fenomen surprins de către comunitate sub
denumirea de „inundaţii de ape interioare”, cu efecte negative asupra fondului
construit şi reţelei stradale, o posibilitate de ameliorare putând fi realizată urmărind
principiul general al coborârii nivelului apelor freatice în cele două variante practicate
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şi de administraţia austro-ungară în regiune şi anume plantarea de arbori mari
consumatori de apă (duzi, etc) şi adâncirea rigolelor pluviale stradale, în vederea
colectării mai la adâncime a apei în exces.
Sub aspect hidrochimic, predomină apele bicarbonatate din grupa calciului
(caracteristică zonală) cu tendinţe de salinizare continentală sulfatică în câmpia
loessoidă tabulară şi clorurată în câmpia joasă de divagare. Sensul general de
creştere a mineralizării şi al durităţii apelor este de la est la vest. Orizonturile freatice
de suprafaţă permit alimentări cu debite de cca.3-5 l/s. Orizonturile acviferecantonate
în depozite grosiere în care şi circulatia apei este mai mare mineralizarea şi duritatea
prezintă valori reduse. Calitatea mai slabă a apelor din zonele joase unde drenajul
este lent şi unde depozitele fine din acoperişul acvifer îngreunează regenerarea
apelor subterane prin infiltraţii verticale. Chimismul variază de la un foraj la altul pe
distanţe relativ reduse. Reziduul fix al apelor freatice poate varia între 0,4 şi 1,5g/l de
apă deci întâlnim întreaga gamă de ape de la dulce la sălcie. Apele de adâncime din
zona Câmpiei Nădlacului sunt cuprinse în marea unitate a Bazinului Artezian Vestic.
Puternica fragmentare a soclului condiţionează un circuit propriu care face ca
suprafaţă să apară ape termale. În forajele efectuate în Câmpia Mureşului până la
adâncimi de 424 metri, în depozite cuaternare au fost distinse 12 orizonturi acvifere
ascensionale. Caracteristicile fizico-chimice ale apei freatice din zona Nădlac sunt
prezentate în tabelul 1.
Tabel 1 Caracteristici fizico-chimice ale apei freatice din zona Nădlac
Caracteristici
Concentr. CMA ** Caracteristici
Concentr. CMA **
valoare
mg/l
valoare
mg/l
+
Amoniac NH3
abs
0,5
Potasiu, K
1,8
12
(NH4)
Nitriţi, NO2abs
0,3
Litiu, Li+
13
Nitraţi, NO30,6
45
Reziduu sec
332
Substanţe
6,7
Arsen, As3+
0,02
organice
Duritate temporară
24
Plumb, Pb2+
0,02
2+
Duritate totală
15
20*
Cadmiu, Cd
0,005
pH
7,4
6,5-8,5 Crom, Cr+3
0,007
2+
Clor, Cl
46
400
Nichel, Ni
0,006
Alcalinitate
7,4
Cupru, Cu2+
0,002
2+
Fier*
0,4
0,3
Zinc, Zn
0,023
(*Fe3++Fe2++Mn2+ )
Mangan, Mn2+
abs
0,3
Reziduu fix (la
2,32
30-150
80oC)
Calciu, Ca2+
50
180
Fluor, F
Magneziu, Mn2+
27
80
Iod, I
+
Sodiu, Na
90
175
* valoare recomantdată, CMA este dependentă de suma concentraţiilor de ioni de Ca
şi Mg ale sursei de apă;
** concentraţie maxim admisibilă pentru ape de adâncime cu destinaţia prelucrare
pentru apă potabilă.
În anexa 2.16 este prezentată direcţia de scurgere a apelor subterane.
În regiunea Nădlac, se găsesc ape de adâncime, în depozitele mezozoice în facies
calcaros, care sunt grupate în trei complexe, caracterizate prin termalitate ridicată şi
debite apreciabile (130-17 000 m3/zi). La adâncimea de cca. 3000 m (adâncimea de
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eficienţă a exploatării termice subterane), orizonturile hidrografice au temperaturi de
130-140oC, fapt ce justifică exploatările actuale hidrogeotermale şi constituie o sursă
regenerabilă constantă în timp. Datorită existenţei păturii freatice de suprafaţă
exploatabile cu costuri relativ scăzute, nu se pune problema exploatării sub aspectul
potabilităţii a pânzelor freatice de adâncime.
La Nădlac nu se cunosc pânze de ape minerale.
Pe teritoriul administrativ Nădlac au existat de-a lungul timpului câteva zone mai
joase, mlăştinoase, care în câteva cazuri au fost ameliorate prin sistemele de canale
de desecare din perioada socialistă, dar care rămân terenuri joase, ce pun în
continuare probleme de construibilitate. Aceste zone este bine să fie evitate în
amplasarea de zone construite. Zonele mlăştinoase se află în nordul şi nord-vestul
actualei localităţi, precum şi în estul fostei zone industriale a prelucrării cânepii, zonă
în care din sursele istorice s-a semnalat prezenţa unui lac. Aceste zone apar foarte
clar în cele trei Ridicari topografice austriece (1769-1772, 1860 şi 1884). Extinderea
localităţii după 1800 pe zona mlăştinoasă de nord-est a favorizat apariţia în acest
cartier a fenomenului de inundaţie de ape interioare.
2.2.2.2.

Râurile

Principala arteră hidrografică ce străbate teritoriul administrativ Nădlac este râul
Mureş, aflat în cursul său inferior.
Mureşul reprezintă râul cu cea mai mare lungime dintre râurile interioare ale
României, totalizând 768 km până la vărsarea în Tisa, dintre care 719 km până la
frontiera cu Ungaria. Pe teritoriul administrativ Nădlac, lungimea totală a cursului
Mureşului este de 8,15 km. Lăţimea medie a cursului Mureşului la Nădlac este de
120 m. Regimul debitului Mureşului inferior este puternic influenţat de precipitaţiile
din cursul superior care este mult mai extins decât cel inferior. La Nădlac, fiind în
cursul său inferior, acesta acumulează un debit considerabil de apă. Debitul său
mediu anual la Nădlac este de cca. 174 mc/s. Regimul de variaţie al debitului este
destul de mare astfel că debitul minim în ultima perioadă a fost de 14 mc/s la
21.01.1964 iar cel maxim este de 2150 mc/s în luna iulie 1975. Valorile debitelor
standard cu diferite probabilităţi de depăşire ce pot tranzita pe râul Mureş zona
asociată oraşului Nădlac, înregistrate de staţia hidrometrică Nădlac sunt de 962 mc/s
(probabilitatea de depăşire fiind 10%), 1404 mc/s (5%), 2054 mc/s (2%), 2600 mc/s
(1%), 3172 mc/s (0,5%), 4472 mc/s (0,1%). Viituri importante au avut loc şi după
1975 în anii 1981 şi perioada 1994-1999.
Cursul Mureşului formează pe teritoriul Nădlac un traseu sinuos, datorat pantei relativ
mici a terenului, schimbându-şi de-a lungul timpului de nenumărate ori traseul în
meandre şi despletiri, aşa cum arată atât izvoarele cartografice istorice cât şi
microtopografia luncii Mureşului. Acest aspect, împreună cu debitul foarte variabil şi
cu forma dominantă de relief (câmpia) au făcut ca de-a lungul timpului, Mureşul să
iasă de nenumărate ori din albie, astfel că soluţia digurilor de apărare împotriva
inundaţiilor aplicate atât în perioada modernă a localităţii cât şi în perioada socialistă,
este pe deplin justificată. Astfel albia majoră este menţinută în totalitate în cadrul
digurilor de apărare construite de o parte şi de cealaltă a râului. Vechile albii ale
Mureşului au modelat în trecut conformarea spaţială a oraşului, Mureşul aflându-şi
cursul principal în imediata apropiere a Bujacului Românesc, aşa cum apare în a
doua şi a treia ridicare topografică militară (deja în a treia ridicare cursul principal era
îndepărat faţă de oraş), traseu din care a mai rămas canalul ce separă oraşul de
Păduriţă.
În perioadele istorice se semnalează mori plutitoare pe traseul Mureşului.
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Cantitatea medie de aluviuni aflate în suspensie transportate de Mureş la Nădlac
atinge cca. 95 kg/s, ceea ce demonstrează faptul că albia majoră a Mureşului este
un domeniu aflat într-un proces continuu de aluvionare.
Teritoriul administrativ Nădlac beneficiază de lucrări hidroameliorative de desecare
încadrate în două sisteme locale de desecare cu deversare directă în râul Mureş, şi
anume sistemul canalului Crac şi sistemul Bujac care deservesc cca. 3700 ha de
teren aflate la nord de râul Mureş, o parte din acestea fiind pe teritoriul Ungariei.
Primul sistem are la bază o vale locală mai veche, canalului Crac care îşi are izvorul
în nordul teritoriului administrativ şi drenează apa din nordul şi estul teritoriului
administrativ şi prin intermediul unor canale de desecare din perioada socialistă, care
însă preiau pe alocuri foste albii de izvoare sau foste mlaştini desecate. Al doilea
sistem de desecare este în legătură cu bazinele piscicole din vestul Nădlacului.
Ambele sisteme sunt dotate cu staţii de pompe, în vederea drenării apei în situaţii de
precipitaţii bogate. Ambele sisteme au direcţia principală de descărcare Nord-Sud.
2.2.3. Clima
Clima reprezintă un fenomen complex care are ca factori genetici radiaţia solară,
circulaţia generală a atmosferei şi suprafaţă subiacentă (terestră) activă, influenţată
sau nu de activitatea umană.
Câmpia de Vest dispune de valori medii anuale ale radiaţiei solare globale de 120122,5 kcal/cm2.
Circulaţia generală a atmosferei în zona de vest a României este întâlnită sub patru
forme principale, cu implicaţii directe asupra vremii şi climei: circulaţia vestică cu o
frecvenţă de 45%, circulaţia polară în 30% din cazuri, circulaţia tropicală în 15% din
cazuri şi circulaţia de blocare. Circulaţia vestică dă caracterul continental-atlantic şi
se manifestă sub aspectul iernilor blânde cu precipitaţii sub formă de ploaie şi al
verilor cu o mare variabilitate sub aspectul vermii. Circulaţia polară este caracterizată
de deplasări ale maselor de aer reci de origine oceanică polară dinspre nord-vest
spre sud-est. Aceste mişcări determină scăderea temperaturii , creşterea nebulozităţii
şi căderea precipitaţiilor mai ales sub forma de averse. Acesta provoacă răcirile de
primăvară-vară şi toamnă, iar iarna temperaturi foarte scăzute şi uneori căderi
abundente de zăpadă, însoţite de viteze foarte mari ale vântului care viscoleşte
zăpada. Circulaţia tropicală transportă excesul de căldură din regiunile tropicale în
cele polare şi se manifestă fie pe direcţia sud-vest, când aerul tropical trece pe
deasupra Mediteranei aducând o suprafaţă substanţială de vapori de apă fie pe
direcţia sud-est, când trece peste Asia Mică, aducând un aer mai cald sau fierbinte,
sărac în precipitaţii. Importanţa ei este deosebită, dând caracterul mediteraneean al
zonei. Acceasta determină ierni blânde cu cantităţi uneori mari de precipitaţii şi veri
cu vreme frumoasă şi deosebit de călduroasă şi secetoasă când vine dinspre sud-est
şi vreme instabilă cu averse şi descărcări electrice odată cu mişcarea dinspre sudvest de peste Mediterană. Circulaţia de blocare determină vreme frumoasă cu cer
mai mult senin, călduroasă şi secetoasă, vară închisă şi umedă iar iarna cu
precipitaţii neînsemnate. Fiecare din tipurile de mişcări de mai sus are la rândul său
mai multe variante în funcţie de poziţia şi de intensitatea principalelor sisteme barice
(cicloni şi anticicloni). Cele mai importante pentru teritoriul studiat sunt anticiclonul
azoric (vestic), ciclonul islandez şi anticiclonul ruso-siberian (nordici) şi ciclonii
meditaraneeni cu o frecvenţă mai mare şi anticiclonul groenlandez şi cel scandinav
(nordici), anticiclonul nord-african şi cel arab (sudici).
Climatul general al zonei Nădlac este temperat continental, cu influenţe ciclice atât
40

calde, mediteraneene sau deşertice cât şi reci polare.
Particularităţile principalelor elemente climatice ale Nădlacului sunt analizate şi
prezentate mai jos.
2.2.3.1.

Temperatura

Cele două temperaturi care influenţează direct desfăşurarea procesele biologic şi
antropic sunt temperatura aerului şi temperatura solului.
Temperatura aerului descrie pe parcursul unui an o variaţie ce poate fi cuantificată cu
ajutorul câtorva valori cumulative sau extreme după cum urmează.
Temperatura medie anuală la Nădlac este 11oC. Procesul caloric poate fi şi mai bine
conturat pe baza temperaturii medii lunare în cea mai caldă respectiv cea mai rece
lună din an astfel că se poate surprinde şi amplitudinea medie a temperaturii aerului.
La Nădlac, temperatura medie a lunii iulie este de 22oC, iar cea medie a lunii ianuarie
de -1,5oC. Se observă o amplitudine medie anuală de cca. 23,5oC. Variaţiile de lungă
durată ale temperaturii anuale au abateri de maxim 2,5 oC faţă de media multianuală,
în ianuarie fiind cu mult mai mari (5-6oC) iar în iulie mult mai reduse (2,5oC).
Perioadele de răciri şi încălziri se produc odată la cca. 50 de ani.
Temperatura medie zilnică particularizează şi mai mult condiţiile de temperatură.
Cele mai mari variaţii ale temperaturii zilnice de la o zi la alta (peste 1 oC) se produc
iarna când şi contrastul termic dintre masele de aer este mai pregnant, iar cele mai
mici (sub 1oC) vara. În luna ianuarie temperatura medie zilnică are valori de -6oC,
având însă oscilaţii de -18oC în anii mai geroşi şi +9oC în cei mai calzi. În luna iulie,
valorile medii zilnice multianuale depăşesc 23oC. Variaţiile neperiodice în această
lună sunt mai reduse decât în ianuarie.
Prima zi cu temperaturi medii zilnilce peste 0oC are loc între 1 şi 16 februarie iar
ultima zi a cu temperaturi medii zilnice peste 0oC se desfăşoară până la sfârşitul lunii
decembrie, astfel că durata medie anuală a intervalului cu temperaturi medii zilnilce
peste 0oC este de cca. 300 de zile. Suma anuală a temperaturilor medii zilnice peste
0oC este de peste 4000oC. Aceste valori sunt foarte importante pentru activitatea
agricolă în special.
Temperaturile extreme absolute finalizează portretul caloric atmosferic al Nădlacului.
Astfel temperatura maximă absolută a depăşit 39-40oC la Nădlac. Temperatura
minimă absolută se situează în jurul valorii de -30oC.
Temperatura solului cuprinde valori ale temperaturii la suprafaţa solului şi a solului în
adâncime. Temperatura la suprafaţa solului este un indicator foarte util atât pentru
activităţile agricole, cât şi pentru domeniul construcţiilor, dar şi sursă de încălzire a
aerului în timpul zilei.
Temperatura medie anuală la suprafaţa solului în regiunea Nădlacului este de
12,5oC. Amplitudinea medie anuală a acestei temperaturi este de cca. 28oC.
În cursul anului temperatura de la suprafaţa solului variază foarte mult de la o lună la
alta trecând printr-un minim iarna şi un maxim vara. Extremele absolute lunare aşe
acestei temeraturi ating valori de -33,4oC în ianuarie şi de 64oC în iulie.
2.2.3.2.

Umiditatea

Cantitatea de vapori de apă din atmosferă este influenţată atât de particularităţile
fizice ale maselor de aer în mişcare, cât şi de caracteristicile locale ale suprafeţelor
active. Astfel, ochiurile de apă şi cursul râului Mureş cu vegetaţia specifică reprezintă
surse permanente de evaporaţie şi evapotranspiraţie, fapt ce determină creşterea
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gradului de umezeală a aerului în aceste zone.
Umezeala relativă a aerului este de cca. 78% în regiunea Nădlacului. În luna ianuarie
valorile medii ale umidităţii relative ating valori de 85% (ceea ce reprezintă limita
gradulul de confort) iar în luna iulie atinge 65%. Maximul principal al umezelii relative
îl reprezintă luna decembrie când atinge valori de 86-90% iar minimul principal în
luna iulie când se înregistrază 65-69%. Numărul de zile cu o umiditate atmosferică
mai mică de 30%, ceea ce reprezintă condiţii de mare uscăciune a aerului nu
depăşesc 20 de zile anual. Numărul de zile cu umiditatea relativă mai mare de 80%
la ora 13, adică cele de umiditate ridicată, sunt puţine anual, între 80-100 de zile.
Iarna frecvenţa zilelor cu umiditatea relativă peste 80% la ora 13 depăşeşte 10-12
zile. Umezeala locală este influenţată şi de culuarul Mureşului, ca aport de umiditate.
Aceste condiţii reflectă un bun echilibru al umidităţii în zona Nădlac, justificând şi
climatic aşezarea oamenilor din cele mai vechi timpuri în acest teritoriu.
2.2.3.3.

Nebulozitatea

Nebulozitatea reprezintă gradul de acoperire al cerului cu nori. Nebulozitatea se
exprima în zecimi din bolta cereasca (10 zecimi reprezintă un cer în totalitate acoperit
cu nori).
Direct dependentă de particularităţile circulaţiei generale ale atmosferei, ca şi de cele
de suprafaţă activă, nebulozitatea influenţează la rândul ei regimul tuturor
elementelor climatice. Nebulozitatea fiind un fenomen regional, va fi tratată la acest
nivel.
În jumătatea de vest a ţării, datorită influenţei ciclonilor oceanici şi meditaraneeni
care transportă aerul maritim umed, nebulozitatea medie anuală depăşeşte 5,5
zecimi. În regiunea de câmpie unde convecţia termică este mai intensă, producerea
norilor cumuliformi în orele de amiază, îndeosebi în perioada caldă a anului,
determină aceste valori ridicate ale nebulozităţii, de 5,0-5,5 zecimi. În cursul anului,
nebulozitatea înregistrează un maxim şi un minim. În regiunea de câmpie, maximul
de nebulozitate se produce în luna decembrie (7,5-8,5 zecimi), ca urmare a
intensificării ciclonice deasupra Mării Meditarane, ca şi datorită inversiunilor de
temperatură specifice semestrului rece al anului. Minimul de nebulozitate se produce
la sfârşitul toamnei când predomină timpul stabil, cuprinzând lunile augustseptembrie, variind între 3,0-4,3 zecimi. În cursul zilei, nebulozitatea variază
diferenţiat, funcţie de anotimp şi de particularităţile suprafeţei active. Astfel iarna, în
ianuarie, atât la ora 7 cât şi la ora 13, se întâlnesc valori mari ale nebulozităţii (peste
7 zecimi), ca urmare a regimului termic de iarnă care favorizează persistenţa ceţurilor
şi a inversiunilor de temperatură, însoţite la limita lor superioară de nori stratiformi, ca
şi datorită intensificării activităţii ciclonice. În iulie nebulozitatea se reduce atât
dimineaţa la ora 7 (până la 3-3,5 zecimi) cât şi la amiază, la ora 13 (5-6 zecimi).
Regimul nebulozităţii este completat de numărul mediu anual al zilelor cu cer senin,
fiind invers proporţional cu nebulozitatea totală. În zona de vest şi nord vest a ţării,
numărul mediu anual de zile cu cer senin este de cca. 50 de zile. Numărul total de
zile cu cer acoperit cunoaşte o variaţie direct proporţională cu valoarea nebulozităţii
totale. Aceste valori ajung la cca. 100 zile în zona Nădlacului.
În ultima vreme nebulozitatea a variat foarte mult, aducând cu ea variaţii ale
numărului de zile cu cer senin, respectiv cu cer acoperit.
2.2.3.4.

Durata de strălucire a soarelui

Durata de strălucire a soarelui se află în strânsă corelaţie cu regimul şi distribuţia
nebulozităţii.
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Suma anuală medie a duratei de strălucire a soarelui, variază în Câmpia de Vest
între 2050 şi 2250 ore, sub influenţa circulaţiei aerului umed. Repartiţia teritorială a
sumelor medii din semestrul cald (aprilie-septembrie) reprezintă cca. 70% din totalul
anual. Numărul mediu de ore de strălucire a soarelui din perioada de vegetaţie este
de cca. 1400-1550 ore în zona de vest. În semestrul rece (octombrie-martie) valorile
medii ale duratei de strălucire a Soarelui trec de valoarea de 650 de ore de însorire.
Din acest punct de vedere, potenţialul solar al regiunii nu este nici mare dar nici de
neglijat.
2.2.3.5.

Precipitaţii atmosferice

Precipitaţiile atmosferice sunt influenţate direct de principalii centri barici şi de
caracteristicile reliefului.
Cantitatea medie anuală de precipitaţii (lichide şi solide) se situează în jurul valorii de
550-600 mm. Dependent de particularităţile circulaţiei generale a atmosferei, au avut
loc numeroase variaţii neperiodice ale cantităţilor anuale de precipitaţii. În zona de
vest a ţării, cele mai mari cantităţi anuale de precipitaţii au variat între 600-1300 mm
fiind repartizate de-a lungul istoriei moderne şi contemporane în perioadele 18831885, 1914-1916, 1969-1970, 1974-1976 dar şi ani mai recenţi 1981, 1994-1998.
Cele mai mici cantităţi anuale de precipitaţii s-au înregistrat în anii cu o circulaţie
predominant anticiclonică, cu adecvaţii ale aerului cald tropical sau continental în
perioadele 1888-1890, 1932-1935 şi 1945-1950, ultima fiind perioada cea mai
secetoasă din ultimul secol, atingând valori de 350-500 mm.
În semestrul cald precipitaţiile atmosferice sunt de cca. 300-400 mm pe întreg vestul
ţării iar în semestrul rece oscilează între 150-200 mm.
Clima continentală din regiune se manifestă şi printr-o repartiţie neuniformă a
precipitaţiilor în timpul anului. Astfel există un maxim pluviometric în mai-iunie care
ajunge la 80-100 mm şi un minim pluviometric cu valori de 20-40 mm în lunile
februarie-martie. Pe lângă acestea se mai întâlnesc două valori extreme în zona de
vest în lunile octombrie-noiembrie maxim şi august-septambrie minim, dar care nu
depăşesc cele extreme generale.
Cele mai mari cantităţi de precipitaţii lunare au depăşit 200 mm, uneori această
cantitate fiind înregistrată în mai multe luni consecutive de vară, de obicei secetoase.
Cantităţile lunare de precipitaţii mai mari de 100 mm s-au înregistrat în luna februarie
în 1904 fiind de 121 mm. Acestea se întâlnesc sub formă de ninsoare, de multe ori
viscolită. Cele mai mici cantităţi lunare de precipitaţii au valori de sub 10 mm. Se
produce însă uneori fenomenul de absenţă totală a precipitaţiilor în mai multe luni
consecutive.
Cantităţile maxime de precipitaţii în 24 de ore pot depăşi uneori media lunară
multianuală sau chiar cantitatea anuală. La Nădlac ea nu a depăşit 100 mm. În ceea
ce priveşte variabilitatea acestor valori se constată că acestea au un regim constant
de la un an la altul diferenţele valorice fiind de 20-40 mm. Acest aspect influenţează
regimul de colectare a apelor pluviale din regiune.
Zona vestică se înscrie în teritoriul în care durata ploilor depăşeşte 190 de minute în
semestrul cald, cantitatea cea mai mare de precipitaţii a unei ploi este de cca.6-7 mm
iar intensitatea medie a ploilor este mică (0,03 mm/min). Intensitatea maximă ajunge
aici la cca. 0,20-0,35 mm/min. Pe teritoriul Nădlac au avut loc ploi torenţiale cu
intensităţi peste 4 mm/min. Aceste ploi torenţiale se pot produce o singură dată pe an
cu o frecvenţă de până la 35%, sau de 4-5 ori pe an cu o frecvenţă de sub 3%.
Numărul mediu de zile cu cantităţi diferite de precipitaţii pe an ajunge la cca. 130 de
zile cu precipitaţii peste 0.1 mm. Dintre acestea, 88 de zile au peste 1 mm, 26,6 zile
au peste 10 mm şi doar 4,8 zile au peste 20 mm.
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2.2.3.6.

Vântul

Vântul este determinat în principal de circulaţia generală a atmosferei. Vânturile
predominante în regiune sunt cele de vest, sud-vest şi nord-vest.
Viteza medie anuală a vântului îndiferent de direcţie în regiunea Nădlac este de 3,13,5 m/s ceea ce înseamnă o valoare medie raportată la teritoriul naţional. În cursul
anului cele mai mari viteze medii lunare se produc în intervalul martie-aprilie iar cele
mai mici în lunile august şi septembrie. În cursul zilei frecvenţa vântului întregistrează
valori ridicate în orele de zi şi reduse în cele de noapte şi dimineaţă.
Calmul atmosferic are o frecvenţă medie anuală în culuarul Mureşului cca. 40-50%.
Acest aspect este deosebit de important în ceea ce priveşte aşezările umane din
această zonă atât acum cât şi din cele mai vechi timpuri. În timpul anului calmul are o
frecvenţă redusă în lunile de vară şi la sfârşitul toamnei.
Pe lângă vânturile predominante, pe teritoriul Nădlacului se produc şi vânturi locale.
Vântul local cel mai important este austrul, ce bate dinspre sud-vest. Se mai poate
semnala briza locală de-a lungul culuarului Mureşului.
2.2.3.7.

Diverse fenomene şi procese atmosferice

Pentru sezonul rece al anului, sunt caracteristice femonenele de îngheţ, brumă,
chiciură, polei, depuneri de gheaţă pe conductorii aerieni, ninsoarea, viscolul, stratul
de zăpadă şi ceaţa. Aceste fenomene sunt în marea majoritate legate de regimul
termic şi anume de momentul de trecere prin temperatura de 0 oC. Pentru sezonul
cald al anului sunt caracteristice fenomenele de rouă, ploi torenţiale, grindină,
orajele, etc.
Primul îngheţ (de toamnă) se produce în medie la 21 octombrie. Ultimul îngheţ (de
primăvară) se produce în medie la 21 aprilie. Cel mai timpuriu îngheţ de toamnă cât
şi cel mai târziu îngheţ de primăvară de produc atât în aer cât şi în sol cu un decalaj
de 15-20 de zile mai devreme sau mai târziu. Durata medie a intervalului fără îngheţ
este de peste 180 de zile.
Primele brume de toamnă şi ultimele de primăvară se produc, ca dată medie cu cca.
10-15 zile mai devreme şi respectiv mai târziu decât primele şi ultimele îngheţuri din
aer şi aproximativ la aceeaşi dată cu cele de pe sol. Brumele apar după 21 octombrie
şi dispar înainte de 11 aprilie. Cele mai timpurii şi cele mai târzii brume se produc cu
10-20 de zile mai devreme respectiv mai târziu. Aceste aspecte influenţează direct
procesul agricol. Numărul mediu anual al zilelor cu brumă este de cca. 50, iar cel
lunar mediu de cca 9 zile apărut în luna ianuarie.
Numărul mediu al zilelor cu ninsoare este de 15-20 de zile. Numărul mediu anual de
zile cu viscol este de foarte scăzut de cca. 1-2 zile. Numărul mediu anual de zile cu
strat de zăpadă variază între 50-70 de zile. Grosimea medie decadică a stratului de
zăpadă este de variază între 5-20 cm (decada a treia a lunii ianuarie), iar grosimea
maximă absolută a variat între 100-120 cm.
Numărul mediu anual de zile cu ceaţă este de cca 45 de zile. Unul dintre factorii
locali ai producerii ceţii este lunca Mureşului.
Datorită diferenţelor de temperatură zi-noapte, se produce fenomenul de rouă.
Asemenea condiţii sunt întâlnite mai ales datorită prezenţei văii Mureşului. Numărul
mediu anual de zile cu rouă variază între 100-150 de zile.
Numărul mediu al zilelor cu grindină este mic, ajungând la 1-2 pe an. Numărul mediu
de zile cu oraje este între 30-35 de zile pe an.
Evapotranspiraţia potenţială în perioada de vegetaţie este peste 650 mm. Durata
medie a intervalelor de secetă este mai mică de 16 zile anual. Indicele de ariditate
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este mai mic de 30.
2.2.3.8.

Concluzii.

Zonă caracterizată de echilibru climatic, având oscilaţii într-un domeniu moderat,
astfel că în zonă întâlnim contraste termice şi pluviometrice mai puţin pronunţate iar
regimul termic şi regimul de umezeală sunt mai uniform repartizate în timp.
Din punct de vedere al impactului asupra organismului uman, bioclima generală a
zonei este de tip sedativ-indiferentă, fapt ce solicită foarte puţin sistemul nervos
central şi cel vegetativ. Datele de confort termic evidenţiată un număr mic de zile de
inconfort vara, cele mai numeroase fiind zilele relativ confortabile-răcoroase. Stressul
anual global al climei (cutanat şi pulmonar) are printre cele mai mici valori din ţară.
În ceea ce priveşte situaţia agroclimatică, potenţialul termic este relativ ridicat atât
iarna cât şi vara. Trecerea de la iarnă la vară şi invers se face lent, primăverile fiind
mai timpurii iar fenomenele de iarnă de scurtă durată. Umezeala productivă este
satisfăcătoare tot anul. Resursele agroclimatice sunt dintre cele mai prielnice pentru
marea majoritate a culturilor agricole (grâu de toamnă, orz de toamnă, ovăz, porumb,
floarea soarelui, mazăre, fasole, cânepă, sfeclă de zahăr, tutun). Din punct de vedere
fenologic (al influenţei factorilor climatici şi interni asupra fenomenelor biologice),
zona Nădlac se încadrează în tipul de fenofază timpurie, adică procesul biologic are
condiţii climatice timpurii de dezvoltare. Aceasta înseamnă că procesul agricol este
decalat înainte faţă de restul regiunilor mai înalte ale judeţului şi ţării.
În ceea ce priveşte înscrirea zonei Nădlac în regiuni şi topoclimate, din punct de
vedere al radiaţiei solare primite zona se înscrie clar în zona climatică temperatcontinentală. Luând în considerare circulaţia generală a atmosferei, ca şi încadrare în
tipurile de sectoare de provincie climatică, zona Nădlac se înscrie în sectorul cu
influenţe submeditaraneene, fiind la limita celui cu influenţe oceanice. În ceea ce
priveşte particularităţile suprafeţei active, ca încadrare în ţinuturi climatice zona este
clar un ţinut climatic de câmpie, iar ca subţinut climatic al acesteia, se înscrie în cel
climatic al Câmpiei Banato-Crişană. Ca district al subţinutului de mai sus, ea se
înscrie în cel de silvostepă, iar ca topoclimat complex în cel al Câmpiei joase a
Banatului. Acest topoclimat complex conţine pe teritoriul Nădlac topoclimatele
elementare de luncă şi vale (de-a lungul Mureşului) şi cel de crovuri.
Principalele caracteristici climatice ale zonei sunt: temperatura medie anuală de
11oC, temperatura medie în ianuarie -1,5oC, temperatura medie în iulie 22oC,
amplitudinea medie anuală 23,5oC, temperatura maximă absolută 39-40oC, cea
minimă absolută -26…-27oC, zile cu îngheţ 90-100, zile de vară 80-110, zile tropicale,
20-45, umezeala medie anuală 75-80%, iar cea medie în iulie la ora 13 de 64-72%,
nebulozitatea medie anuală de 5,3-5,5 zecimi, zile senine 60-70, zile acoperite, 100120, cantitatea anuală de precipitaţii 550-560 dintre care în sezonul cald 300-375,
maximul de precipitaţii în 24 de ore 60-120, zile cu precipitaţii mai mari de 0,1 mm de
100-125 de zile, zile cu strat de zăpadă 35-40, indicele de ariditate cca. 30, vântul
predominant este cel oceanic-continental din nord-vest, iar cel local predominant este
austrul dinspre sud-vest.
Principalele caracteristici ale topoclimatelor elementare sunt: umezeala mare în lunca
Mureşului, în zonele de lacuri piscicole (datorită evapotranspiraţiei) şi în culturile
agricole de talie înaltă (porumb), uscăciune mai mare pe terase, strat de zăpadă mai
gros şi mai uniform şi regim termic moderat.
2.2.4. Solurile
Cunoaşterea şi cercetarea solurilor are ca scopuri principale determinarea fertilităţii şi
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a condiţiilor geotehnice de construibilitate.
Solurile reprezintă pătura ce acoperă depozitele cuaternare.
2.2.4.1.

Pedologia

Factorii pedogenetici ai solurilor sunt: litologic, climatic, biologic, relieful, apele şi
timpul asociaţi cu factorul antropic. Particularităţile solurilor din arealul Nădlac
respectă influenţa specifică a acestor factori. Pedogeneza solurilor nu este încheiată
ea se află într-un proces continuu.
Din punct de vedere tipologic, pe teritoriul Nădlac se întâlnesc molisoluri din
categoria cernoziomuri (nord-vest, nord, nord-est şi est), soluri hidromorfe din
categoria soloneţurilor (în est) şi lăcovişti (nord-estul localităţii) şi soluri neevoluate
din categoria soluri aluviale şi aluviunilor (în sud, ultimele în albia majoră a
Mureşului).
Cernoziomurile carbonatice şi cele gleizate sunt molisolurile ce ocupă cea mai mare
parte a teritoriului administrativ al Nădlacului. Ele se definesc prin prezenţa
orizontului superior Am (molic), de culoare negricioasă sau brun-închisă.
Caracteristica principală a acestor soluri este un conţinut relativ bogat în humus
calcic ce pătrunde şi în orizontul subiacent. De regulă se constată o intensă activitate
în sol a faunei, în special a râmelor şi rozătoarelor, care amestecă şi afânează masa
solului.
Cernoziomurile carbonatice (CK) s-au format pe depozitele loessoide şi se găsesc
sub influenţa apei freatice. Textura acestora este predominant lutoasă, litoargiloasă şi
devine mai uşoară în adâncime. Variaţia principalilor indici fizici şi hidrofizici arată ca
aceste soluri sunt puţin tasate (1,33-1,41 gr/mc), cu o porozitate bună şi o
permeabilitate bună-mijlocie.
Prezenţa exesului de umiditate de origine freatică dă cernoziomurilor anumite
particularităţi, dintre care o importanţă deosebită o prezintă fenomenul de gleizare
(proces de reducere a oxizilor de fier din sol în condiţii de anaerobioză). Acestea sunt
cernoziomurile gleizate (CFg). Sub influenţa proceselor de gleizare se formează un
orizont specific denumit orizont gleic care capătă culori specifice (verzui, albăstrui,
vineţii, etc).
Pe cernozionuri se practică cultura grâului, porumbului, orzului, florii soarelui,
mazării, lucernei, ş.a.
Din categoria solurilor hidromorfe, cele întâlnite la Nădlac sunt lăcoviştile şi
soloneţurile.
Lăcoviştile (L) de pe teritoriul Nădlac s-au format în zonele cu relief jos, cu material
parental ce conţine carbonat de calciu, reprezentat prin loess şi exces de apă de
provenienţă freatică slab salinizată aflată la adâncimi ce nu depăşesc 1-1,5m (uneori
la sau aproape de suprafaţă). În general acestea sunt soluri grele nediferenţiate pe
profil, excesiv de umede şi deci slab aerate, bogate în humus, având o reacţie slab
alcalină. Deşi conţin humus, datorită activităţii microbiologice slabe, elementele
nutritive se eliberează mai greu, fapt pentru care îngrăşămintele chimice şi în
deosebi cele fosfatice sunt deosebit de eficiente. Lăcoviştile sunt utilizate
predominant ca păşuni şi fâneţe, mai puţin pentru culturi, din cauza excesului de
umiditate. Ele se întâlnesc în nord-estul localităţii şi pe cursul canalului Crac.
Solonceacurile alcalizate sunt soluri halomorfe saline cu acumulare intensă de săruri,
uşor solubile la suprafaţă ce se definesc prin prezenţa orizontului salic situat în primii
20 de cm. Textura solonceacului este în funcţie de textura materialelor parentale dar
nediferenţiată de profil. Reacţia lor este slab alcalină-alcalină. Datorită conţinutului
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ridicat de săruri aceste soluri neameliorate nu pot fi folosite în agricultură decât cel
mult ca păşuni (sau fâneţe).
Din categoria solurilor neevoluate pe teritoriul Nădlac se întâlnesc soluri aluviale şi
aluviuni.
Solurile aluviale, se definesc prin prezenţa unui orizont A0 de 20 cm, urmat de un
material parental constituit de depozite fluvio-lacustre. Ele se întâlnesc în lunca
Mureşului, în arealul neinundabil al acesteia. În aceste condiţii a fost posibilă
solificarea a cărei intensitate este cu atât mai mare cu cât timpul scurs de la ultima
revărsare este mai îndelungat. În absenţa revărsărilor, se creează condiţii pentru
instalarea unei vegetaţii şi deci acumularea unui orizont humifer destul de profund
sub care urmează materialul parental. Solurile aluviale au un conţinut de humus şi
elemente nutritive diferenţiat în funcţie de textură. Reacţia solului este neutră, slab
alcalină iar gradul de saturaţie în baze este de 100%. Datorită fertilităţii lor cât şi a
regimului hidric favorabil, aceste soluri sunt propice culturilor de porumb, sfeclă de
zăhăr, grâu, orz, floarea soarelui, cartofi, legume, etc.
Harta pedologică în zona Nădlac este prezentată în anexa 2.19.
În subsolul de pe teritoriul comunei Nădlac s-au semnalat resurse de hidrocarburi
lichide şi gazoase. Resursele de petrol au fost expoatate, dar în prezent nu mai sunt.
Resusele de gaze naturale mai sunt exploatate de Petrom S.A., fiind utilizate în
sistemul de alimentare a oraşului.
2.2.4.2.

Geotehnia

Conform studiilor geotehnice efectuate pe teritoriul Nădlac, terenul de fundare este
constituit din argilă cafenie, plastic vârtoasă, cu presiuni convecţionale de cca. 240
kPa. Apa feratică prezintă agresivitate intensă sulfatică şi slab carbonică.
Zonarea condiţiilor de fundare este prezentată în anexa 2.20.
2.2.5. Flora şi vegetaţia
Analiza floristică a teritoriului României a scos la iveală faptul că speciile din flora
României, aparţin unor elemente floristice numeroase şi foarte diferite. Acestea se
înscriu în nouă grupe de elemente: circumpolar şi alpin, eurasiatic şi european,
mediteranean, sud şi sud-est european, continental şi pontic, atlantic, endemic,
adventiv şi cosmopolit. Fondul de bază este constituit din elemente eurasiatice şi
europene. Acestea sunt în strânsă legătură cu regiunile climatice.
Ca încadrare în regiunile fito-geografice, teritoriul administrativ Nădlac face parte din
regiunea macaronezo-mediteraneană (subregiunea submediteraneană), provincia
panono-ilirică, districtul Câmpia Banatului şi Crişanei. Caracteristica principală a
acestui district este prezenţa multor specii sudice.
Din punct de vedere al distribuţiei geografice a vegetaţiei, Nădlacul se înscrie astfel:
ca zonare latitudinală în zona de silvo-stepă, subzona de silvostepă nordică.
Zonalitatea altitudinală nu modifică acest caracter de silvostepă. Această regionare
se suprapune peste regiunile geobotanice forestiere, Nădlacul fiind inclus în regiunea
vestică.
Îndelungata folosinţă agropastorală a terenurilor a dus la diminuarea suprafeţelor
ocupate de flora spontană originală a terenurilor, cât şi la un amestec de floră
caracteristică altor regiuni. Toate terenurile improprii pentru agricultură, păstrează un
covor vegetal apropiat climaxului local, care însă nu caracterizează zona ci este
specific pentru areale restrânse.
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2.2.5.1.

Flora şi vegetaţia terestră

Făcând trecerea între pajiştile stepice şi etajul de pădure, silvostepa prezentă pe
teritoriul oraşului Nădlac se caracterizează prin prezenţa atât a speciilor lemnoase
cât şi a celor ierboase, bine adapătate la climatul mai secetos din timpul verii.
Silvostepa de pe acest teritoriu a suferit în ultimul timp mari transformări datorate
intervenţiei omului. O vegetaţie propriu-zisă de stepă o putem întâlni doar în fâneţe,
pajişti sau pe marginile căilor de comunicaţie ce străbat domeniul e altă dată al
silvostepelor, precum şi în lunca Mureşului. Etajul silvostepei este reprezentat de
elemente zonale şi interzonale, dintre care cele zonale ocupă cel mai întins areal,
intrând în componenţa vegetaţiei ogoarelor, a zonei ruderale, a păşunilor şi a
fâneţelor.
Teritoriul Nădlacului se găseşte în zona de păduri de stejar pedunculat (Quercus
robur), zonă intrazonală de luncă. Pe teritoriul administrativ Nădlac nu există însă
zone forestiere naturale, singura „Păduriţa”, fiind un parc amenajat, ce are ca bază
stejarul. Pe teritoriul administrativ, mai ales în lunca Mureşului se întâlnesc mici
pâlcuri de arbori şi arbori izolaţi cu specii de Quercus (stejar), Fraxinus excelsior
(frasin), Tilia cordata şi Tilia tomentosa (tei), Acer campestre şi Acer tataricum
(arţari), etc. În zonele umede vegetaţia lemnoasă este de esenţă moale: Salix Alba,
Salix fragilis, Salix triandra (sălcii), Populus alba (plop), Fraxinus pannocica (frasin),
Tilia tomentosa (tei).
Etajul lemnos este completat de un număr mare de arbuşti: Rosa dumentorum, Rosa
spinossisima, Prunus spinosa, Prunus cerasifera, Ligustrum vulgare, Viburum
lantana, Corylus avelana, Humulus lupulus, Hedera helix.
În grădini şi ogoare, alături de speciile cultivate de om, mai apar şi alte specii
ierboasecum sunt: Calamagrostis epigeios, Agropyron repens, Artemisia vulgaris,
Filago arvensis, Falcaria vulgaris, Hibiscus trionum, Malva pusilla, Lepidum
campestre, Lepidum draba, Lepidum perfoliatum, Lepidum ruderale, Digitaria
sanguinalis, Stipa capillata, Festuca vallesiaca, Medicago sp., Vicia sp., Thymus sp.,
etc.
Pajiştile din câmpii, cu o vegetaţie xerofită (adaptată pentru a trăi într-un mediu cu
umiditate scăzută) sunt constituite din asociaţii de Festuca preudovina, Festuca
sulcata, Poa bulbosa, Lolium perene, Andropogon ischemum, Artemisia austriaca,
Salicornia herbaceea, Agrostis tenius, etc.
Vegetaţia xeromezofită (se dezvoltă în medii cu o umiditate scăzută şi medie) este
instalată în zonele semidrenate, cu ape freatice situate între 2 şi 5 m unde se
întâlnesc cernozionuri tipice şi gleizate slab, soluri aluviale gleizate slab, ş.a. Dintre
speciile cele mai frecvent întâlnite amintim: Alopecurus pratensis, Anthoxanthum
odoratum, Lolium perene, Trifolim repens, Euphorbia cyparisus, Plantago lanceolata,
Lotus tenuis, Inula britanica, Matricaria sp. etc.
Pe marginile drumurilor întâlnim Lolium perene, festuca preudovina, Melilotus alba,
Melilotus oficinalis, Centaurarea cyanus, Latirus tuberosus, Prunus spinosa, Rosa
galica, Rubus caesius, ş.a.
În zonele cu sărături întâlnim plante halofile precum Festuca pseudovina, Artemisia
austriaca, Sagrotis alba, Cynodon dactzlon, Poa bulbosa, Xerantemum annuum,
Asperula cynanchica, Puccinela distans, etc.
În lunci vegetaţia caracteristică este cea debitoare de apă şi cea mezohidrofilă.
Asociaţiile ierboase din lunci sunt constituite din Pharagmites comunis, Tipha latifolia,
Agrostis giganteca, Poa trivalis, Carex pseudocyparus, Symphytum oficinalis, Juncus
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sp., Trifolium repens, Trifolium pratense, Potentilla reptans, Ranunculus repens,
Mentha pulegium, Gratiola oficinalis, etc.
În locurile permanent mlăştinoase de pe lângă bălţi şi canale domină specii de Poa
trivialis, Eleocharis palustris, Carex vulpia, Lythrum salicaria, Mentha pulegium, etc.
2.2.5.2.

Flora şi vegetaţia acvatică

Vegetaţia acvatică se dezvoltă în mediul acvatic al Mureşului, precum şi în lacurile
artificiale şi bălţile de pe teritoriul administrativ al Nădlacului.
Câteva dintre caracteristicile râului Mureş, principala suprafaţă acvatică ce străbate
localitatea Nădlac, sunt date de marea amplitudine a variaţiei debitului, adâncimea
relativ mică, lăţimea mare, prezentând un fund nisipos şi adesea mâlos. O altă
caracteristică este că unul din maluri se prezintă sub forma unui mal abrupt, celălalt
cu o plajă nisipoasă, mult întinsă. Cursul de apă erodează întotdeauna malul abrupt,
cel concav, ca urmare a acestui fapt adâncimea este maximă în această parte.
Fundul nisipos şi mâlos al bazinelor acvatice este acoperit de o biodermă grună,
groasă, în componenţa căreia intră specii variate de alge, cele mai întâlnite fiind:
Navicula placentula, Navicula bacillum, Navicula exigua, Sznedra ulna, Diploneis
avalis, Czmbella tumida, Rhopalodia gibba, etc. Pe porţiuni întinse se instalează o
vegetaţia formată din plante superioare, unde abundă următoarele specii:
Myriophyllum spicatum, Elodea canadensis, Potamogeton crispus, Vallisneria
spiralis, Potamogeton natans, Marsilia qvadrifolia, ş.a. În lingul malurilor se dezvoltă
o vegetaţie palustră formată din stuf, papură rogoz, ce pătrunde în apă formând
desişuri unde trăieşte un număr mare de animale.
Bălţile temporare se formează din topirea zăpezilor, din ploile de primăvară şi din
revărsarea Mureşului. Ele persistă primăvara şi toamna, iar în cursul verii seacă.
Flora acestor biotopuri se compune în principal din plante inferioare, foarte rar se pot
dezvolta în ele şi plante superioare. Bine reprezentate în apa acestor bălţi sunt
bacteriile şi algele. După ce apa bălţilor începe să scadă se dezvoltă o vegetaţie
palustră, care ulterior este înlocuită cu o vegetaţie terestră de pajişte formată din
graminee. Bălţile permanente oferă condiţii prielnice pentru înmulţire, dând naştere
unui număr mare de indivizi, ceea ce face ca majoritatea acestor ape să fie total sau
parţial populate de vegetaţie. În alele bălţilor permanente se dezvoltă un număr mare
de plante inferioare dintre care putem cita bacteriile, ciupercile de apă, algele cât şi
briofitele (muşchii).
Flora macrofită cuprinde trei grupe biologice aşezate concentric: flora palustră, care
ocupă periferia lacurilor şi este alcătuită din stuf (Phragmites), papură (Tipha) şi
pipirigul (Scirpus). Flora plutitoare care apare odată cu creşterea adâncimii apei şi în
alcătuirea căreia intră nufărul galben (Nuphar lateum), nufărul alb (Nympheae alba),
plutica (Nzmphoides peltata), iarba broaştelor (Hydrocharis morsus-ranae), lintiţa
(Lemna minor) şi flora submersă alcătuită din otrăţelul de baltă (Utricularia vulgaris),
sărmuliţa (Vallisneria spiralis), ş.a.
2.2.6. Fauna
Fauna arealului din Nădlac susţinută de condiţiile geografico-climatice şi de
vegetaţie. În general fauna actuală a fost determinată în mare măsură de perturbaţiile
climatice şi de deplasările speciilor în timpul glaciaţiunilor. Marea majoritate a
speciilor de animale au venit în ţinuturile noastre din refugiile glaciare, după
retragerea definitivă a calotei glaciare din Europa Centrală şi dispariţia gheţarilor din
Carpaţi.
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Fauna se întâlneşte în cele două medii majore biotice: terestru şi acvatic.
2.2.6.1.

Fauna terestră

Sub aspect zoogeografic situaţia de răscruce din zona Banatului şi Crişanei se
reflectă în întrepătrunderea faunei central-europene cu cea pontică, peste care se
suprapun elemente meridionale, submediteraneene.
Din punct de vedere al încadrării în unităţile şi subunităţile zoogeografice ale faunei
terestre, teritoriul administrativ Nădlac face parte din regiunea palearctică,
subregiunea eurosiberiană, provincia panonică, cu o faună central europeană, dar şi
cu multe elemente de origine pontică, caracteristice fiind mamiferele, batracienii,
lepidopterele şi chilopodele. În ceea ce priveşte repartiţia faunei terestre, teritoriul
Nădlac reprezintă un mixaj al formaţiunilor faunistice zonele: al stejăretelor şi a
stepelor, precum şi fauna azonală a pajiştilor de luncă.
Fauna silvostepei din zona studiată a suferit puternice modificări în sensul că
numărul speciilor şi densitatea acestora au scăzut datorită intervenţiilor antropice.
Cel mai reprezentativ rozător este popândăul (Citellus cittells), arealul său
corespunde cu arealul agricol, ceea ce face din el un dăunător al culturilor apreciabil.
Şi mai dăunător este hârciogul (Cricetus cricetus). Alte mamifere sunt şoarecii de
câmp (Aprodemus agrarius), iepurele de câmp (Lepus erropaeus), dihorul (Mustele
putorius), hermelina (Mustele erminea), nevăstuica (Mustele nivalis), vulpea (vulpes
vulpes), căprioara (Capreolus capreolus), vidra (Lutra lutra), bazinul (Odantra
zibethicus), ariciul (Erineceus romanicus), cârtiţa (Tapla europaea), şobolanul (Ratus
norvegicus), şoarecele de casă (Mus musculus), liliacul (Rhinolophus
ferrumeguinum), etc.
Păsările sunt reprezentate prin ciocârlia de câmp (Alunda arvensisi), pitpalacul
(Coturnix coturnix), graurul (Sturnus vulgaris), cucul (Cuculus canorus), turturica
(Straptopelia turtur), cucuveaua (Athene noctua noctua), ciocănitoarea (Picus viridis),
rândunica (Hirundo rustica), mierla (Turdus merula), graurul (Sturnus vulgaris),
coţofana (Pica pica), găinuşa de baltă (Gallinula chloropus), raţa sălbatică (Anas
platyrhynchos), barza (ciconia ciconia), fazanul (Phasaniuscolchicus).
Dintre amfibieni amintim broasca râioasă (Bufo viridis), broasca de pâmânt
(Pelobates fuscus), etc. Reptilele sunt reprezentate prin diverse specii de şopârle
(Lacerta) şi şerpi neveninoşi (Natrix natrix). O mare răspândire au insectele dintre
care unele sunt dăunătoare pentru plantele agricole şi plantele furajere.
În teritoriul administrativ mai regăsim şi animale domestice. Dintre acestea cele mai
des întâlnite sunt porcul, vaca, oile, caii, caprele şi păsările de curte. De asemenea
în oraş se întâlnesc şi porumbeii.
2.2.6.2.

Fauna acvatică

Fauna apelor este cel mai bine dezvoltată în râul Mureş şi este mai săracă în canale,
pâraie, lacuri şi bălţi naturale. În componenţa faunei acestor biotopuri intră un număr
mare de nevertebrate cât şi o serie de vertebrate.
Dintre nevertebrate în acest mediu îşi duc viaţa următoarele grupe. Efemeroptere,
trichoptere, lamelibranhiate, gasteropode odonate hirudinee, isopode, coleoptere,etc.
Vertebratele caracteristice acestor ape sunt peştii şi alţi amfibieni.
Ihtiofauna este bogată, formată dintr-un număr mare de specii, cât şi din numeroşi
indivizi. Peştele dominant şi caracteristic acestor ape este crapul (Cyprinus carpio)
fiind adaptat temperaturilor ridicate din timpul verii. Este o specie omnivoră, găsindu50

şi hrană pe fundul apelor. Alţi peşti frecvenţi sunt plătica (Abramis brama), carasul
(Carassius carassius), bibanul (Perca fluviatilis), ştiuca (Esox lucius), babuşca
(Rautilus rutilus), iar pe fundurile mâloase, bogate în larve, viermişori şi moluşte se
întâlnesc ţiparul (Isgurnus fossilis), linul (Tinca tinca) şi somnul (Silurus glanis).
În bune condiţii se dezvoltă şi o serie de amfibieni, dintre care menţionăm: Rana
ridibunda, Bombina bombina, Rana esculanta, ş.a.
Fauna bălţilor permanente este bogată şi variată fiind alcătuită din nevertebrate
(spongieri, celenterate, lamelibranhiate, gasteropode, copepode, decapode, ş.a.) şi
vertebrate (peşti, amfibieni şi şerpi).
2.2.7. Riscuri naturale
Riscurile naturale reprezintă fenomelele de instabilitate ale factorilor naturali de
mediu ce pot avea repercursiuni negative asupra comunităţilor umane. Acestea mai
poartă denumirea şi de hazarduri naturale. Situaţia tipurilor de riscuri naturale
întâlnite pe teritoriul administrativ Nădlac este prezentată în continuare.
2.2.7.1.

Cutremure de pământ

Cutremurele de pâmânt sau seismele se referă la mişcările plăcilor tectonice ale
pământului, ce constau în vibraţii cu originea în straturile inferioare ale pământului,
propagate în forme de unde prin roci. Mişcările seismice pot fi de adâncime
(provocate de interferenţa a două sau mai multe placi tectonice), sau de suprafaţă
(provocate de fisuri în cadrul unei plăci tectonice). Teritoriul administrativ Nădlac se
află în interiorul microplăcii panonice, astfel că cele mai importante mişcări geologice
care îl afectează sunt cele de suprafaţă, cu epicentrul la Banloc, în judeţul Timiş.
Acestea sunt seisme de medie magnitudine, în care componenta orizontală este cea
mai activă. Distanţa orizontală faţă epicentrul din zona Banloc este de cca. 90 km.
Conform zonării seismice a României, cuprinsă în codul de proiectare seismică P100
partea I P100-1/2006, Nădlacul se înscrie în zona cu gradul de intensitate seismică
VII pe scara MSK. Valoarea minimă a gradului de intensitate seismică pentru care un
teritoriu este încadrat de legislaţia românească în secţiunea zonă de risc seismic
este VII, ca atare teritoriul administrativ Nădlac este considerat zonă de risc seismic.
Valoarea de vârf a aceleraţiei terenului (PGA) pentru intervale având intervalul mediu
de recurenţă IMR=100 de ani este de 0,16g. Perioada de colţ în această zonă este
Tc=0,7s.
Acest aspect are importanţă în proiectarea structurilor de rezistenţă.
2.2.7.2.

Inundaţii

Principalii actori ce pot provoca excese de apă la suprafaţă pe teritoriul administrativ
Nădlac sunt râul Mureş, precipitaţiile abundente şi nivelul apei freatice.
Cel mai impotant actor însă de-a lungul timpului a fost cursul inferior al Mureşului.
Consemnările istorice şi microtopografia locală dezvăluie situaţia inundaţiilor
provocate de Mureş.
Consemnările istorice conţin frecvente revărsări ale Mureşului (în perioada 17381741 revărsările au avut loc în fiecare an). În anul 1833 este consemnată începerea
construcţiilor digurilor de protecţie împotriva inundaţiilor (fiind vorba de digul din
imediata vecinătate a localităţii, ce o separa de Mureşul care avea un meandru pe
traseul actual dintre Păduriţă şi oraş), pentru ca un an mai târziu, în 1834 Mureşul să
inunde Nădlacul, situaţie în care sunt distruse case şi malul este surpat mai ales în
Cartierul Bugeacul Românesc. Următoarea consemnare istorică a revărsării
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Mureşului este din anul 1932, când suferă toate aşezările de pe valea inferioară.
Digul actual (primul dig dinspre Mureş) este de dată recentă. În ridicarea topografica
militară din 1973 el nu apărea.
Inundaţii înregistrate au avut loc în anii 1970 şi 1975. Acestea au fost şi rezultatul
unui indice ridicat de pluviozitate. În anul 1970 s-a cumulat o cantitate mare de
zăpadă care s-a topit brusc în perioada respectivă, ulterior suprapunându-se şi peste
ploi torenţiale (50-130 l/m2). Toate acestea au survenit pe un fond puternic saturat cu
apă. Volumul de apă crescând brusc a făcut ca inundaţiile să capete un caracter
catastrofal. Panta scăzută şi frecventele meandre ale râului au făcut ca viteza de
propagare a undei de viitură să fie redusă (2-4 km/h). Cea mai mare viitura produsă
şi înregistrată pe râul Mureş în perioada contemporană în zona oraşului Nădlac a
avut loc în luna iulie a anului 1975 când debitul maxim atins valoarea de 2190 m 3/s
(valoarea medie obişnuită fiind de cca. 150 m3/s). Viitura nu a depăşit digul astfel că
oraşul nu a avut de suferit, dar momentul a marcat un reper în calcului debitului
maxim probabil în cazul unor inundaţii.
Nădlacul dispune de o staţia hidrometrică, ce monitorizează permanent nivelul apelor
Mureşului.
Nădlacul, pe cursul Mureşului, este considerat în legislaţia noastră ca zonă cu risc
natural de inundaţii pe cursuri majore de apă.
Un alt factor de risc este nivelul ridicat al apelor freatice, care cumulat cu
permeabilitatea scăzută a solului şi cu precipitaţii bogate poate duce la fenomenul de
băltire a apelor la suprafaţă, cunoscut în intravilan, în zonele joase (foste cursuri de
pârâu sau mlaştini) sub denumirea de „inundaţie de ape interioare”.
2.2.7.3.

Alte riscuri

Riscuri combinate seism cu inundaţii: schimbarea de curs a Mureşului vechiul traseu
de la Semlac spre Sud-Vest (Periam-Lovrin-Comloşu Mare-Ungaria-Tisa), cursul
actual al Mureşului fiind ţinut pe traseul actual doar de diguri, conform unor studii
actuale în geografia locală. Un seism de magnitudinea 7 pe scara MSK, cumulat cu o
perioadă de precipitaţii bogate, ce ar aduce un regim de debit mare al Mureşului, ar
putea readuce Mureşul pe traseul vechi, spre SV, în condiţiile existenţei ariei de
subsidenţă din zona Belgradului, ce adună apele Tisei, Timişului şi Begăi.
2.3. Relaţii în teritoriu
Din punct de vedere teritorial, Nădlacul se situează în sud-estul european, la limita
estică a Panoniei, pe traseul ce leagă Transilvania de bazinul Tisei.
Nădlacul este situat în vestul României, fiind localitate de graniţă cu Ungaria, iar în
judeţul Arad este cea mai vestică unitate administrativ-teritorială a judeţului, limita sa
administrativă fiind în acelaşi timp naţională la vest şi nord, judeţeană la sud
învecinându-se cu judeţul Timiş, comuna Saravale şi orăşenească la est,
învecinându-se cu comunele Peregu Mare şi Şeitin ale judeţului Arad.
Oraşul Nădlac se află la 40 km vest de municipiul Arad. Local Nădlacul are o relaţie
directă cu oraşul Pecica, la est, situat la cca.26 de km şi cu centrele de comună
Şeitin şi Peregu Mare la sud-est la 15 km, respectiv nord-est, la 10 km, polarizând în
jurul său doar comunele.
În ceea ce priveşte modul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a oraşului
prevăzut în planurile de amenajare a teritoriului de rang superior şi surprins de datele
la nivel judeţean şi local facem precizările de mai jos.
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2.3.1. Extras din Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional
Planul de Amenajare al Teritoriului Naţional cuprinde prevederi cu caracter general
referitoare la teritoriul administrativ Nădlac, după cum urmează:
 Legea 363 din 2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea I – Reţele de transport, cap. A - Reţeaua de căi rutiere,
precizează la capitolul Autostrăzi traseul Nădlac-Arad-Timişoara-Lugoj-DevaSibiu-Piteşti-Bucureşti-Lehliu-Feteşti-Cernavodă-Constanţa iar la capitolul
Drumuri expres sau cu 4 benzi traseul Nădlac-Timişoara. Extrasul grafic din
lege este ataşat la anexa nr. 2.22. Planşa precizează Nădlacul ca punct
principal de trecere a frontierei României. Aceeaşi lege precizează la cap.C Reţeaua de căi navigabile interioare şi porturi, Râul Mureş, traseu navigabil de
la frontieră până la Alba Iulia. Mureşul nu este la ora actuală amenajat pentru
navigaţie. Extrasul grafic din lege este ataşat la anexa nr. 2.24.
 Legea 17 din 1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea a II-a – Apa, la secţiunea Apă pentru populaţie, capitolul
2.0. Lucrări hidroedilitare de reabilitare şi dezvoltare în municipii şi oraşe , sub
capitol 2.1. pe termen scurt, cuprinde la poziţia 3 oraşul Nădlac, cu
următoarele precizări: majorare debite la captare, tratare; majorare capacitate
de compensare, înmagazinare; reabilitare şi extindere reţea de distribuţie;
extindere reţea de canalizare; extindere staţie de epurare; completare staţie
de epurare cu treaptă avansată (chimică). O parte din acestea sunt deja
executate sau în curs de proiectare. Planşa anexă la secţiunea Apă pentru
populaţie include oraşul Nădlac într-o zonă cu disfuncţionalităţi mari în
alimentarea cu apă şi/sau canalizare a oraşelor şi care necesită lucrări
hiroedilitare de reabilitare şi dezvoltare (precizate în partea scrisă de mai sus).
Planşa anexă se ataşează la anexa nr. 2.26. Planşa ataşată la secţiunea
Resurse de apă dulce, încadrează oraşul Nădlac , care se află pe un curs de
apă de categoria I (Mureş), în zonă cu resurse de apă subterană cu
vulnerabilitate ridicată, care necesită măsuri prioritare de protecţie la poluare.
Aceasta se datorează nivelului foarte ridicat al apelor freatice, posibil de a fi
influenţate de poluări la suprafaţă. Planşa este cuprinsă în anexa 2.25.
 Legea 5 din 2000, privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea a III-a – Zone protejate, încadrează oraşul Nădlac la
capitolul II. Unităţi administrativ-teritoriale cu concentraţie foarte mare a
patrimoniului construit cu valoare culturală de interes national, judeţul Arad.
Extrasul grafic din lege este ataşat la anexa nr. 2.27.
 Legea 351 din 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi încadrează oraşul Nădlac
la localităţi urbane de rangul III, adica ultimul rang urban. Elementele şi nivelul
de dotare ale localităţilor urbane de rang III, precizate în lege, sunt
următoarele: populaţie între 5 000 şi 30 000 locuitori (Nădlacul are 7234
locuitori la recensământul din 2011); populaţie din zona de influenţă între 5000
şi 40 000 de locuitori (Nădlacul are în zona de influenţă Şeitinul şi PereguMare , total 11 721 locuitori); raza de servire cca. 10-20 km (max 17,5 km
până la Peregu Mic); acces direct la drum naţional sau judeţean (are), la
centrul de rang superior (are la Arad), legături facile cu localităţile din zona de
influenţă (are, toate pe drumuri judeţene); funcţiuni economice: capacităţi de
producţie din domeniul primar (industrie extractiva, agricultură, piscicultură,
silvicultură -are), secundar (industrie prelucrătoare şi construcţii - are) şi terţiar
(servicii, comerţ - are). Nivelul de dotare – echipare prevăzut în lege este:
53

administraţie publică, autorităţi judecătoreşti şi acociaţii (primărie, judecătorie
– nu are, parchet– nu are, tribunal– nu are, notariat, sedii pentru diferite
asociaţii); educaţie: învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal – are din
toate; sănătate, asistenţă socială: spital general sau secţie-spital – nu are,
maternitate – nu are, dispensar policlinic – nu are, staţie de salvare – era in
plan o staţie Smurd, creşă, farmacie, cămin de bătrâni; cultură: casă de
cultură, cinematograf, bibliotecă publică, muzee, sală expoziţii, club, etc;
comerţ, servicii: magazine universale (nu are) şi specializate, piaţa agro
alimentară; turism: hotel de două stele cu minim 50 de locuri; finanţe bănci,
asigurări: sucursale sau filiale de bănci, instituţii de credit şi societăţi de
asigurare, CEC; sport-agrement: terenuri, eventual stadion mic, săli de sport,
eventual pentru competiţii locale, grădini publice şi alte spaţii verzi amenajate;
protecţia mediului: serviciu de protecţie a mediului; alimentare cu apă şi
canalizare: reţele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, staţie
de epurare (are dar în proporţii variabile şi o parte în faze de proiectare); culte:
lăcaşuri de cult; transport-comunicaţii: autogară (nu are), gară, poştă, centrală
telefonică; ordine, securitate: sedii de poliţie – are, şi de jandarmerie – nu are.
Se observă ca majoritatea elementelor şi dotărilor există în oraşul Nădlac, cele
mai slab dotate domenii fiind autorităţile judecătoreşti şi dotările de sănătate.
 Legea 575 din 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural, încadrează la capitolul
Unităţi administrativ-teritoriale urbane amplasate în zone pentru care
intensitatea seismică, echivalentă pe baza parametrilor de calcul privind
zonarea seismică a teritoriului României, este minim VII (exprimată în grade
MSK), oraşul Nădlac unde intensitatea seismică exprimată în grade MSK, este
VII, iar perioada de revenire de 80 de ani. Astfel teritoriul administrativ este
considerat prin această lege ca zonă cu risc natural seismic. Planşa anexă la
lege este ataşată la anexa 2.28. La capitolul Unităţi administrativ-teritoriale
afectate de inundaţii, oraşul Nădlac este menţionat ca fiind în pericol de
inundaţie pe cursuri de apă. Conform acestei legi , Nădlacul este zonă cu risc
natural de inundaţie.
 Legea 190 din 2009 privind aprobarea Ordonanţa de Urgenţă 142 din 2008,
privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a
VI-a – Zone cu resurse turistice, nu include Nădlacul în lista unităţilor
administrativ teritoriale cu resurse naturale şi antropice mari şi foarte mari la
nivel naţional.
 celelalte secţiuni ale PATN: secţiunea VII-infrastructura pentru educaţie şi VIII
– zone rurale sunt în curs de întocmire, astfel că nu se poate face încă referire
la acestea.
Analiza actuală a situaţiei propuse în PATN, pune problema economică a justificării
unui traseu nou între Nădlac şi Timişoara, traseu care doar ar scurta distanţa
parcursă între cele două puncte, însă dublează legăturile deja existente şi funcţionale
ale Autostrăzii şi Drumurilor Naţionale DN7 şi DN 69, care fac parte din Culuarul
Paneuropean IV, iar timpul de parcurs între cele două localităţi îl scurtează cu cca.
15-20 de minute, Timişoara având la dispoziţie şi punctul de trecere a frontierei
Cenad. În PATJ Timiş, aflat în actualizare, acest traseu nu mai este preluat ca atare.
Creerea unei legături Nădlac-Sânicolaul Mare (DN6) ar reduce parcursul rutier între
cele două puncte.
PATN-ul conţine prevederi referitoare doar la o parte din traseele majore privind
relaţiile teritoriale ale Nădlacului cu zonele învecinate.
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2.3.2. Extras din prevederile teritoriale regionale.
Oraşul Nădlac face parte din Euroregiunea transfrontalieră Dunăre-Criş-Mureş-Tisa
(DKMT), iar ca regiune atât a acesteia cât şi naţională din Regiunea V Vest a
României.
Euroregiunea transfrontalieră Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT), este este o
cooperare trilaterală între regiuni din România, Ungaria şi Republica Serbia, diferite
în ceea ce priveşte mărimea, populaţia, economia, dar legate prin interese comune
în promovarea dezvoltării socio-economice a întregii arii de cooperare. Aceasta este
formată pe lângă Regiunea de Vest a României, judeţele Csongrád, Békés, BácsKiskun ale Ungariei şi Provincia Autonomă Voivodina a Serbiei. Obiectivul DKMT
este dezvoltarea şi lărgirea relaţiilor dintre comunităţi locale şi reprezentanţi ai
autorităţilor locale în domeniul economic, educaţie, cultură, sănătate, ştiinţă şi sport,
precum şi cooperarea lor în vederea integrării în procesele moderne ale Europei.
Domeniile de cooperare sunt: relaţii economice, construirea unor facilităţi de
infrastructură în transport şi comunicaţii, mediu, turism, ştiinţă, cultură, educaţie,
sănătate, sport şi relaţii ale societăţii civile, protecţie civilă şi apărare împotriva
dezastrelor. Din punct de vedere teritorial, cea mai importantă relaţie a teritoriului
Nădlac este cea est-vest, atât pe trasee terestre cât şi pe Mureş. Astfel că importanţa
traseelor pe această direcţie depăşeşte teritoriul unităţii administrativ teritoriale
orăşeneşti, judeţene şi naţionale. Un există legături teritoriale terestre directe între
Nădlac şi Voivodina, acestea realizându-se fie prin Ungaria (Szeged), fie prin
Timişoara. Din acest punct de vedere, un punct de trecere a Mureşului spre reţeaua
rutieră a judeţului Timiş (cu accese în Voivodina), cu acces de legătură şi spre
Sânicolaul Mare şi punctul de trecere a frontierei Cenad, este de dorit. La ora actuală
singura legătură cu sud-ul Mureşului între Arad şi frontieră este la Igriş unde se trece
cu bacul.
La ora actuală este în derulare proiectul „Drumuri fără frontiere, revelaţii în
Euroregiunea DCMT” implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera
Ungaria-România 2007-2013 şi finanţat de Uniunea Europeana prin Fondul
European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea naţională a celor
două state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general
al Programului este de a apropia actori economici, persoane şi comunitati, cu scopul
de a exploata mai eficient oportunitatile oferite de dezvoltarea comuna a zonei de
frontieră. Reabilitarea drumului DC 136 Nădlac-Ungaria (Csanadpalota) este rezultat
al acestui program. Prelungirea căii ferate terminus din Nădlac, spre Ungaria ar fi o
întărire a legăturilor regionale (umane şi economice), având în vedere calea ferată ce
trece imediat după frontiera cu Ungaria, pe partea ungară.
Regiunea de Dezvoltare Vest este compusă din judeţele Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara, Timiş. Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 preia majoritatea
prevederilor la nivel naţional şi euroregional. În ce priveşte relaţiile teritoriale se
observă: întreruperea circulaţiei rutiere de-a lungul frontierei româneşti pe traseul jud.
Timiş – jud. Arad, legătură existentă până la Sânicolaul Mare, şi de la Nădlac spre
est şi nord-est. Acest aspect susţine o legătură posibilă interjudeţeană între cele
două oraşe. Planul include oraşul Nădlac la secţiunea Puncte Vamale Vechi.
2.3.3. Extras din Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Arad, a fost aprobat în anul 2010. Toate
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prevederile PATN sunt preluate şi detaliate în cadrul proiectului.
Structura PATJ Arad este compusă din patru secţiuni principale: structura teritorială,
structura socio-demografică, structura activităţilor şi contextul suprateritorial. La
rândul lor aceste secţiuni conţin capitole importante de analiză şi propunere de
dezvoltare pe care le vom menţiona în măsura în care au legătură cu dezvoltarea
teritorială a oraşului Nădlac.
Secţiunea I a PATJ – Structura teritoriului, conţine cinci capitole: mediul, patrimoniul
natural şi construit, reţeaua de localităţi, infrastructuri tehnice şi zonificarea
teritoriului. Cu referire la acestea sunt primele 6 planşe ale PATJ-ului.
În capitolul 1 – Mediul, ce are ca obiectiv major reabilitarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a elementelor mediului natural apare la conservarea durabilă a resurselor
naturale, gestiunea durabilă a resurselor neregenerabile ale zăcămintelor de petrol şi
gaze naturale de la Nădlac.
Subcapitolul 1.1. Protecţia şi conservarea factorilor de mediu la Strategia pentru aer
precizează: reducerea emisiilor de poluanţi din intravilanul localităţilor prin fluidizarea
traficului, utilizarea centurilor ocolitoare, modernizarea şi întreţinerea drumurilor
existente şi creerea perdelelor de protecţie de-a lungul arterelor de circulaţie pentru
reducerea poluării atmosferice şi retenţia gazelor cu efect de seră; Strategia pentru
apă precizează realizarea unei staţii de epurare a apelor uzate la Nădlac; Strategia
pentru sol recomandă: readucerea solului cât mai aproape de starea naturală prin
aplicarea unor măsuri de curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică, în
perimetrele de exploatare a petrolului; Strategia pentru biodiversitate cuprinde:
reconstituirea pădurilor până la 20% în zona de câmpie prin împădurirea terenurilor
degradate şi împădurirea terenurilor improprii culturilor agricole sau a celor cu
productivitate redusă, utilizarea durabilă a bunurilor din patrimoniul natural şi
păstrarea integrităţii funcţionale a tuturor ecosistemelor şi administrarea ariilor
naturale protejate printr-un ansamblu de măsuri care să asigure un regim special de
protecţie şi conservare conform dispoziţiilor legale (Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2007). La secţiunea depozite de deşeuri urbane, sistarea depozitării în depozite
neconforme de tip b, depozitul de 2 ha de la Nădlac este prevăzut a fi sistat în 2012,
urmând ca de atunci, deşeurile să fie transportate la depozitul Arad. Faţă de acestea
Planşa 1 Mediu-dezvoltare mai precizează încadrarea în standardele de calitate a
emisiilor de impurificatori din apele evacuate şi modernizarea staţiei de epurare,
traseele viitoarei autostrăzi şi a drumuri express spre Timişoara ca zone unde este
necesară reducerea/eliminarea impactului asupra mediului în timpul execuţiei şi
exploatării, existenţa de izvoare de ape termale şi închiderea ecologică a depozitelor
de deşeuri menajere în perioada 2009-2013.
Subcapitolul 1.2. Zone de risc natural prezintă în conformitate cu PATN, oraşul
Nădlac, zonă de risc natural la cutremur, cu intensitatea 7 pe scara MSK şi o
perioadă de revenire de 50 de ani. Faţă de acestea Planşa 1 Mediu-dezvoltare mai
precizează că Nădlacul este un UAT pentru care sunt necesare studii privind
realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi UAT urban aflat în zona
seismică 7 MSK care trebuie sa facă obiectul planurilor de apărare împotriva
efectelor seismelor şi iniţierea de măsuri specifice. Planşa se anexează cu nr. 2.28.
În capitolul 2 – Patrimoniul natural şi construit, s-au identificat valorile de patrimoniu
natural şi construit de pe teritoriul Nădlac, după cum urmează: Parcul Natural Lunca
Mureşului aflat în grija Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului, reprezentând
o zonă de conservare specială, care din 2006 este zonă umedă de importanţă
internaţională aflată pe lista Ramsar, din care în 2007 este inclusă ca „Lunca
Mureşului Inferior” în categoria ariilor de protecţie avifaunistică ca parte integrantă a
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reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, instituindu-se tot în 2007 pentru
Lunca Mureşului Inferior regimul de arie naturală protejată ca sit de importanţă
comunitară şi ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România, faţă de care se mai precizează că este un ecosistem tipic de zonă umedă
cu ape curgătoare şi bălţi, cu păduri tip zăvoi şi şleauri de câmpie, important loc de
cuibărit şi pasaj pentru circa 200 de specii de păsări, multe dintre ele fiind sub un
regim strict de protecţie pe plan internaţional. În ceea ce priveşte patrimoniul
construit, Nădlacul este inclus ca oraş ce deţine ansamblurile urbane cu valoare
istorică sau arhitecturală, pentru care sunt necesare documentaţii de urbanism în
vederea stabilirii unui regulament de protecţie şi valorificare, precum şi localitate în
care amestecul etnic este variat (slovaci) trăind alături de populaţia românească
precizând că în aceste zone, măsurile de protecţie a patrimoniului construit se vor
orienta şi spre păstrarea tipurilor tradiţionale de locuire şi a tipurilor de aşezări: satele
adunate, cu structura rectangulară datorate planurilor făcute de către Imperiul
Habsburgic în secolul al XVIII-lea în Câmpia Aradului. Asupra acestora este atrasă
atenţia şi din punct de vedere al caselor în stil neobaroc - baroc ţărănesc - de
dimensiuni mari şi cu decoraţiuni pe faţade. Măsurile de protecţie a patrimoniului
cultural se vor orienta şi spre păstrarea varietăţii peisajelor culturale: zonele de
câmpie specifice Câmpiei de Vest. Faţă de acestea, în Planşa 2 Patrimoniul Natural
şi Construit, s-au mai precizat: Nădlacul ca oraş în care există monumente şi
ansambluri de arhitectură de categoria B, localitate în care există situri arheologice
propuse spre clasare şi făcând parte din zona cu concentraţie foarte mare de
patrimoniu cultural, precum şi traseele autostrăzii şi a drumului expres spre
Timişoara, unde este necesară protejarea elementelor de patrimoniu cultural şi
natural. Planşa se anexează cu nr. 2.30.
În acest sens sunt indicate măsuri pe termen scurt şi mediu: protecţia şi
valorificarea zonelor cu valoare istorică şi a ansamblurilor cu valoare urbanistică sau
arhitecturală, prin adoptarea de reglementări specifice de urbanism (PUZCP) şi studii
de dezvoltare integrată (pentru accesare de fonduri structurale) pentru centrul istoric
urban din Nădlac, ca una din ariile definitorii pentru identitatea culturală a judeţului.
Pentru aceste zone sunt necesare planuri de dezvoltare integrată care să
reglementeze: dezvoltarea localităţilor specifice, delimitarea şi regulamentul ariilor de
protecţie a monumentelor, asigurarea acceselor şi a infrastructuri necesare
introducerii în circuitul turistic (acces, parcare, punct de primire turişti, semnalizare
unitară ş.a.) Este considerată obligatorie elaborarea studiilor de specialitate pentru
inventarierea exactă - localizare precisă, relevee, expertiza structurală- a
monumentelor istorice categoria B, atât cele clasate cât şi cele propuse în vederea
clasării. Se recomandă promovarea prin documentaţiile de urbanism a
regulamentelor care să păstreze tipurile tradiţionale de aşezare rurală (sau fostă
rurală), specificul locuirii, tehnici de construire în scopul păstrării peisajelor culturale
specifice, precum şi măsuri specifice de protejare a valorilor de patrimoniu în zonele
de construcţie a reţelei rutiere majore, realizarea unitară a sistemelor de
informare/semnalizare a zonelor şi obiectivelor culturale. Pe termen mediu şi lung,
se menţionează propuneri pentru desemnarea de noi obiective ce trebuie incluse în
categoria monumentelor istorice cu valoare de patrimoniu local, realizarea de
programe de valorificare a patrimoniului cultural având un caracter integrat /tematic şi
realizarea de programe de valorificare a patrimoniului cultural împreună cu
patrimoniul natural valoros - promovarea unor zone specifice: Valea Mureşului.
În capitolul 3 - Reţeaua de localităţi, Nădlacul este cuprins ca reşedinţă de oraş,
neavând nici un sat aparţinător. Se precizează că diferenţele de talie între oraşele şi
municipiul Arad cresc rolul polarizator dominant al municipiului reşedinţă şi slăbesc
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şansele de dezvoltare ale oraşelor mici şi rolul lor teritorial. Municipiul reşedinţă de
judeţ concentrează mai mult de o treime (36,6%) din populaţia totală a judeţului şi
doua treimi (66%) din populaţia sa urbană; raportul dintre municipiul Arad şi oraşul
Nădlac este în prezent de 1:25,4. Cel mai apropiat oraş de Nădlac este Pecica, de
două ori mai numeros decât Nădlacul. Comparând situaţia reală cu legea 351/2001
PATN –Reţeaua de localităţi, concluzia este că nici o localitate urbană (deci nici
Nădlac) nu îndeplineşte în totalitate nivelul indicatorilor minimali de definire,
difuncţionalităţile frecvente se referă la confortul locuinţelor, deficienţe ale serviciilor
medicale, dezvoltarea serviciilor turistice, modernizarea străzilor, a staţiilor de
epurare şi depozitarea deşeurilor. Nădlacul este situat pe axa demografică Aradfrontiera de vest. În ceea ce priveşte domeniile de acţiune, se precizează Nădlacul
ca centru urban de dezvoltare cu funcţiuni industrial - agricole diversificate, dotări şi
echipări de nivel zonal, cu rol intercomunal şi de importanţă locală. Zona oraşului
Nădlac (considerată doar împreună cu Şeitinul, ca zonă de influenţă, delimitarea
finală la nivel judeţean trebuind să facă obiectul unui studiu specific), acoperind o
suprafaţă de 199,19 km2, cu o populaţie totală în 2006 de 11048 locuitori este
previzionată a scădea demografic la 10987 locuitori în 2015 şi 10753 locuitori în
2025. Întărirea şi consolidarea centrelor urbane mici (cum este cazul Nădlacului) va
constitui un suport şi pentru dezvoltarea localităţilor din zonele rurale, asigurînd
creşterea accesului la sevicii publice de bază pentru locuitori. În ceea ce priveşte
infrastructura socio-culturală, la Nădlac este nevoie de realizarea unui spital cu o
capacitate de cca. 100 de paturi pentru asigura necesarul de 7 paturi la 1000 de
locuitori. Indicatorii minimali de definire pentru localităţile urbane prevăd un minim de
1,8 medici/1000 locuitori, astfel că este necesar ca în oraşul Nădlac, unde indicatorii
ating valoarea de 0,96 medici/1000 de locuitori, să se adopte măsuri concertate de
asigurare a infrastructurii medicale şi de atragere a personalului medical calificat.
Faţă de acestea, Planşa 3 - Populaţia şi reţeaua de localităţi menţionează Nădlacul
ca punct de trecere rutier al frontierei, oraş de rang III cu rol de echilibru în reţeaua
de localităţi. Este figurată axa de dezvoltare teritorială de importanţă naţională şi
internaţională, propusă prin PATN Secţiunea I – Concept strategic, Sibiu-Aradfrontiera de vest, pe care este situat Nădlacul. La nivelul de dotare a localităţii, la
Nădlac sunt menţionate ca propuneri: diversificare şi extindere zone de locuit,
reabilitare construcţii pentru locuinţe, extindere şi diversificare servicii pentru
învăţământ, îmbunătăţirea gradului de dotare urbană, extindere sistem de canalizare
şi construire staţie de epurare.
Capitolul 4 – Infrastructuri tehnice cuprinse subcapitole referitoare la reţelele de
transport, gospodărirea apelor, îmbunătăţiri funciare, reţele energetice şi de
telecomunicaţii.
La subcapitolul 4.1. Reţele de transport, sunt cuprinse la partea de reţele rutiere
următoarele: se pune accent pe dezvoltarea Reţelei Trans-Europene de Transport
(TEN-T); strategia de reabilitare a drumurilor naţionale elaborată de C.N.A.D.N.R.
prevede principalele lucrări de reabilitare care se referă la îmbunătăţirea
infrastructurii de transport şi a condiţiilor de trafic rutier pentru încadrarea acestora în
normele europene, precum şi la creşterea capacităţii portante a sectoarelor
reabilitate pentru a se putea trece de la sarcina pe o osie de 10,0 t la 11,5 t,
încadrarea podurilor la clasa E de încărcare, îmbunătăţirea elementelor geometrice
ale drumurilor, construirea benzii a 3-a pe pante şi rampe pentru selectarea traficului
greu, asigurare colectării şi evacuării apelor pluviale; pentru zona Nădlac este
prevăzut tronsonul de Autostrada Nădlac-Arad, făcând parte din axa prioritară 1 TENT nr. 7, precum şi Drumul expres sau cu patru benzi Timişoara-Nădlac; se prevede
ca atât viitoarele autostrăzi cât şi drumuri express, să se evite pe cât posibil
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demolările (aspect la limită în cazul drumului express Timişoara-Nădlac), motivaţiile
decizionale ale acestor artere fiind asigurarea unei legături rapide şi directe a zonei
cu restul ţării, precum şi scurtarea duratei deplasărilor, atât a călătorilor, cât şi a
transportului de marfă; reducerea accidentelor de circulaţie; reducerea consumului
de combustibil; scăderea sensibilă a uzurii tuturor componentelor autovehiculelor,
etc; este precizat faptul că este necesară prevederea unei variante ocolitoare a DN7
la Nădlac; se prevede reabilitarea DJ 709D-7km (Nădlac-Şeitin) şi a DJ 709J-38km
(Nădlac - Peregu Mare - Peregu Mic - Pecica); se mai prevede amenjarea de piste
pentru biciclete, în zonele urbane şi rurale în vederea încurajării transportului
ecologic şi a dezvoltării infrastructurii rutiere. La reţele de căi navigabile sunt
prevăzute lucrări de amenajare a căii navigabile de pe râul Mureş, de la Alba Iulia
până la frontieră (deci şi pe tronsonul Nădlac). Faţă de acestea, planşa 4 –
Infrastructuri tehnice a. Dezvoltare, precizează DN7 ca drum european E68,
drumurile judeţene DJ 709D şi DJ 709J ca făcând parte din reţeaua rutieră judeţeană
şi calea ferată Arad-Nădlac, simplă; este trasată Autostrada Nădlac-Arad-Timişoara,
ca şi coridor paneuropean IV şi traseu transeuropean TEN-T rutier, cu descărcarea
sa spre DN7, precum şi Drumul expres Timişoara-Nădlac (traseul indicativ), ca
traseul transeuropean TEN-T rutier. Planşa se anexează cu nr. 2.32.
La subcapitolul 4.2. Gospodărirea apelor, sunt menţionate prevederi cu privire la
reconstrucţia ecologică a râurilor: îmbunătăţirea şi/sau reconstrucţia habitatelor în
scopul conservării biodiversităţii, reducerea riscului producerii de inundaţii,
interzicerea amplasării construcţiilor în zonele inundabile. Cu privire la asigurarea
alimentării continue cu apă se precizează realizarea de reţele de distribuţie separate
de alimentare cu apă pentru populaţie şi pentru industrie, iar la direcţii de acţiune,
extinderea şi retehnologizarea capacităţii treptei biologice la staţiile de epurare
orăşeneşti, reabilitarea şi/sau realizarea sistemelor de canalizare pentru aşezările cu
peste 2000 locuitori echivalenţi, instituirea şi respectarea semnificaţiei zonelor de
protecţie sanitară şi hidrogeologică în zona captărilor şi acumulărilor de apă. Se
precizează documentul Master Planul privind alimentarea cu apă şi evacuarea apelor
uzate în judeţul Arad, de care trebuie să ţină cont şi dezvoltarea Nădlac. Tot la direcţii
de acţiune se precizează reabilitarea sistemelor unitare de canalizare prin realizarea
sistemului separativ de canalizare a apelor uzate orăşeneşti şi înlocuirea reţelelor de
distribuţie a apei potabile realizate cu conducte din materiale neconforme normelor
actuale (fontă, oţel). De asemenea se mai precizează că în regulamentele de
urbanism ale PUG-urilor şi reglementările documentaţiilor de urbanism de nivel PUZ
aceste obiective (de alimentare cu apă şi canalizare) sunt situate pe terenuri cu
destinaţie specială, conform legislaţiei în vigoare. Pentru dezvoltarea alimentării cu
apă a localităţilor din judeţ se propune regionalizarea în 16 zone de deservire cu apă
şi canal, dintre care prima este zona Nădlac (ce conţine doar oraşul Nădlac); Pentru
zona Nădlac se fac precizările: are sursă de apă subterană, captată prin 4 foraje de
adâncime. Apa este tratată în vederea potabilizării. În programul SAMTID sunt
propuse lucrări de: reabilitare a 3 foraje existente şi realizarea a 3 foraje noi,
realizarea unei staţii de pompare şi uneia de clorare, înlocuirea unui sector de 8,0 km
de reţele din azbociment, extinderea reţelei existente cu 9,6 km. La nivelul judeţului,
în documentaţia „Master Plan privind alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate”,
sunt identificate 10 aglomeraţii (clustere) de ape uzate deservite de o staţie de
epurare ape uzate regională şi 10 aglomeraţii deservite de câte o staţie de epurare
ape uzate locală. Nădlacul apare cu staţie de ape uzate locală (neincluzând nici o
altă localitate), despre care se mai precizează că are sistem de canalizarea al apelor
uzate. Reţeaua de canale are 5 km lungime, iar staţia de epurare este prevăzută cu
două trepte mecanică şi biologică, dar nu funcţionează. Nu există zone adiacente
care să poate fi incluse, în mod economic, într-un proiect regional. Propunerea
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pentru conformarea cu normele în vigoare este de extindere şi reabilitare a reţelelor
de canalizare şi construirea unei noi staţii de epurare cu capacitate pentru 10.000
locuitori echivalenţi, asigurând tratarea secundară completă.
La subcapitolul 4.3. Îmbunătăţiri funciare, sunt precizate suprafeţele amenajate cu
îmbunătăţiri funciare, ce funcţionează şi pe teritoriul Nădlac şi anume desecări:
Nădlac-Şeitin – cu o suprafaţă brută de 820 ha şi agricolă de 1481 ha şi CracNădlac, cu o suprafaţă brută de 13104 ha şi agricolă de 11450 ha. Propunerile de
măsuri se referă la măsuri de reabilitare şi modernizare, asigurarea fondurilor şi
echipamentelor pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi exploatare in amenajarile
de îmbunătăţiri funciare pentru ambele sisteme de desecare. Faţă de acestea Planşa
5- Infrastructuri tehnice b. Echipare hidroedilitară, alimentarea cu energie, gaze
naturale şi telecomunicaţii. Dezvoltare, semnalează prezenţa amenajărilor piscicole
de la Nădlac.
La subcapitolul 4.4. Reţele energetice, se precizează extrase din Planul de Acţiune
Infrastructură 2006-2020 pe reţele electrice, prevederi generale cu privire la lucrări
de reparaţii şi întreţinere la instalaţiile existente, precum şi lucrări de retehnologizare
şi lucrări noi. De asemenea este precizată prezenţa zăcămintelor de ape geotermale
la Nădlac, utilizate ca sisteme geotermale în mică producţie. Se mai atrage atenţia
asupra folosirii biomasei ca energie regenerabilă (accesibilă la Nădlac). În ceea ce
priveşte reţelele de transport gaze naturale, se precizează conducta Arad-Szeged,
conductă cu DN 600 mm şi o capacitate de transport de 180.000 m 3/h, care asigură
legătura cu Europa Occidentală. Faţă de acestea, Planşa 5 - Infrastructuri tehnice b.
Echipare hidroedilitară, alimentarea cu energie, gaze naturale şi telecomunicaţii.
Dezvoltare mai figurează traseul conductei Arad-Szeged, pe la nord de Nădlac şi o
staţie reglare măsurare nouă la Nădlac, traseul existent al liniei electrice aeriene de
400 KV în nordul teritoriului administrativ Nădlac, traseu ce merge spre Ungaria,
precum şi prevederea unei centrale telefonice digitale la Nădlac şi un traseu de fibră
optică paralel cu DN7 (pe tronsonul Arad-Nădlac). Planşa se anexează cu nr. 2.33.
Capitolul 5 Zonificarea teritoriului prezintă potenţialul de dezvoltare a teritoriului şi
direcţiile de acţiune şi măsurile specifice zonei Nădlac; din punct de vedere al
potenţialului de dezvoltare, Nădlacul se caracterizează printr-un potenţial de
dezvoltare bogat şi variat: preponderenţa terenurilor arabile cu condiţii pedoclimatice
favorabile agriculturii; densitate relativ mare a infrastructurii de tehnice şi de transport
cu perspectiva dezvoltării reţelelor magistrale, relaţii transfrontaliere cu Ungaria,
potenţial turistic datorat prezenţei monumentelor istorice şi zonelor istorice valoroase,
vechimii oraşului, varietăţii culturale (interferenţelor culturale ale populaţiei
multietnice, în special români şi slovaci, dar şi altele), resurselor hidrografice, zonelor
naturale valoroase (Parc natural, Lunca Mureşului, Zonele avifaunistice, ZNP de
importanţă naţională) ş.a.
Direcţii de acţiune şi măsuri specifice zonei Nădlac sunt: diversificarea serviciilor prin
dezvoltarea serviciilor de transport şi a celor conexe; diversificarea producţiei
agricole prin creşterea productivităţii terenurilor, creşterea varietăţii producţiei
vegetale, relansarea sectorului zootehnic; dezvoltarea capacităţilor turistice;
revitalizarea şi susţinerea industriei prelucrătoare îndeosebi ramurile de tradiţie;
crearea unor poli de aglomerări urbane transfrontaliere în relaţie cu centrele urbane
situate în zona frontalieră atât din România cât şi din Ungaria: Nădlac- Şeitin,
Semlac, Nagylak, Csanadpalota. Faţă de acestea Planşa nr. 6-Structura activităţilor
economice şi zonificarea teritoriului. Dezvoltare, mai precizează pentru zona Nădlac,
ca şi potenţial de dezvoltare: resurse piscicole, lucrări de îmbunătăţiri funciare de
desecare (pentru care se propun lucrări de întreţinere, reparaţii). La nivel de direcţii
de acţiune planşa mai conţine în ceea ce priveşte industria şi construcţiile:
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diversificarea,
restructurarea,
rentabilizarea
şi
susţinerea
activităţilor
performante/tradiţionale; dezvoltarea construcţiei de locuinţe. În ceea ce priveşte
serviciile: dezvoltarea serviciilor de transport, serviciilor de afaceri, diversificarea
activităţilor. În ceea ce priveşte turismul se precizează că Nădlacul este o zonă cu
potenţial turistic în care se propune creşterea capacităţilor de cazare turistică şi
reabilitarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor conexe. La nivelul structurii
activităţilor (concentrări de locuri de muncă) Nădlacul apare ca preponderent (mai
mult de 75%) din sectorul secundar şi puţin din sectorul primar (puţin peste 10%).
Secţiunea II a PATJ – Structura socio-demografică, conţine obiective şi direcţii de
acţiune privind structura socio-demografică şi resursele de muncă. Obiectivul general
în ceea ce priveşte structura socio-demografică a judeţului este: creşterea nivelului
de trai şi a calităţii vieţii populaţiei prin dezvoltarea socio-economică durabilă a
judeţului, iar direcţiile de acţiune sunt creşterea gradului de urbanizare, creşterea
accesibilităţii populaţiei la servicii medicale şi de asistenţă socială, dezvoltarea
sistemului educaţional în scopul obţinerii unor resurse umane de calitate. Se
semnalează în planşa 3 – Populaţia şi reţeaua de localităţi. Dezvoltare, tendinţa de
descreştere demografică atât în orizontul 2015 cât şi 2025. Privind resursele de
muncă, obiectivul general este creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi
dezvoltarea (formarea) continuă a resurselor de forţă de muncă.
Secţiunea III a PATJ – Structura activităţilor, cuprinde analize şi prevederi în legătură
cu cele trei mari domenii de activităţi: sectorul primar (agricultură – inclusiv cerinţe
ameliorative ale calităţii solurilor, silvicultură, piscicultură), sectorul secundar
(industria şi construcţiile) şi sectorul terţiar (turismul şi serviciile). Reglementările au
fost prezentate la Sect. I, capitolul 5, prezentat mai sus.
Secţiunea IV a PATJ – Contextul supra teritorial, pune în valoare Nădlacul cu privire
la relaţiile transfrontaliere, restul reglementărilor fiind deja prezentate în expunerea
de mai sus.
2.3.4. Extras din Planul de Amenajare a Teritoriului Orăşenesc
Planul de Amenajare a Teritoriului Orăşenesc Nădlac a fost aprobat în 1998. Având
în vedere situaţia de progres economic în care a fost elaborat şi situaţia de regres
actuală, precum şi perioada scursă de la aprobare, PAT-ul poate fi considerat
depăşit. La ora actuală legislaţia în vigoare nu mai prevede elaborarea PAT-urilor
separat de PUG, astfel că problematica tratată în PAT a fost şi va fi inclusă în
prezentul PUG, cu o analiză însă actualizată.
2.3.5. Extrase din studii de fundamentare elaborate anterior PUG
În cadrul D.R.D.P. Timişoara, s-a întocmit în anul 2010 un Recensământ al circulaţiei,
potrivit căruia pe sectorul de DN7 aflat pe teritoriul administrativ Nădlac, traficul
mediu rutier existent era de aproximativ 4500 de vehicule rutiere pe zi.
2.3.6. Căi de comunicaţie majore în teritoriu
2.3.6.1.

Rutiere şi transportul în comun

Căile de comunicaţie rutiere în teritoriu cuprind următoarele tipuri de căi de
comunicaţie: un drum naţional şi două drumuri judeţene.
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Drumul naţional DN7-E68 cu direcţia Bucureşti-Piteşti-Râmnicu Vâlcea- Sibiu-DevaArad-Nădlac, traversează teritoriul administrativ al oraşului Nădlac, între km 585+210
– km 594+550, pe o lungime de 9,34 km. Oraşul Nădlac este tranversat de drumul
naţional DN7 începând de la km 588+140 până la sfârşitul drumului la punctul de
trecere al frontierei cu Ungaria la km 594+550, pe o lungime de 6,41 km. Este în
întregime asfaltat.
Drumul judeţean DJ709J Nădlac-Peregu Mare- Pilu. Drumul străbate zona centrală a
oraşului Nădlac pe direcţia vest – est, apoi spre nord-vest şi continuă spre localitatea
Peregu Mare pe direcţia nord-vest spre celelalte puncte vamale cu Ungaria din
judeţul Arad, Turnu şi Vărşand. Drumul asigură legătura directă cu comuna Peregu
Mare. Drumul judeţean DJ709J este asfaltat în interiorul oraşului Nădlac fiind în stare
tehnică bună pe lungimea de 4,2 km în intravilanul localităţii şi pe înca 2 km de la
ieşirea din oraş. Restul lungimii drumului până în localitatea Peregu Mare este
pietruit, drumul fiind în stare mediocră.
Drumul judeţean DJ709D Pecica-Semlac-Şeitin-Nădlac, care porneşte din oraşul
Pecica, la intersecţia cu drumul naţional DN7 şi se termină în oraşul Nădlac, la
intersecţia cu drumul naţional DN7, asigurând astfel o variantă ocolitoare la traseul
pe DN7 dintre cele două oraşe şi legatura cu localităţile Semlac şi Şeitin. Drumul
judeţean DJ709D este asfaltat în stare tehnică bună, iar lungimea drumului aflat pe
teritoriul oraşului Nădlac este de 2,3 km. Cu 30 m înainte de intersecţia cu drumul
naţional DN7 de pe teritoriul oraşului Nădlac, drumul judeţean DJ709D se
intersectează cu linia de cale ferată CF215 Arad – Nădlac.
Pe lângă acestea, mai funcţionează drumul transfrontalier Nădlac-Csanadpalota (De
136), ce iasă spre nord-nord-vest, asfaltat până la frontiera cu Ungaria, dar
neclasificat.
Nu există la ora actuală nici o legătură rutieră directă cu localităţile din judeţul Timiş,
datorită lipsei unui por rutier peste râul Mureş, existând totuşi un punct de trecere cu
bacul, în dreptul localităţii Igriş, jud. Timiş.
Pe DN7, există o linie de autocar Nădlac-Arad şi retur, cu 4 curse pe zi, operată de
Transdara S.A. – Atlassib.
Pe drumurile judeţene existente nu funcţionează nici un mijloc de transport în comun.
2.3.6.2.

Feroviare

La ora actuală localitatea Nădlac este deservită feroviar de linia de cale ferată simplă
215 Arad-Nădlac, aflată în proprietatea SNCFR şi operată de operatorul regional
Regiotrans Braşov, Nădlacul fiind staţie terminus. Din Nădlac pleacă şi ajung cca. 8
trenuri pe zi, toate pe ruta Arad-Pecica-Nădlac, trenuri personale. Din cauza
poziţionării gării în afara localităţii (aprox. 500 m de intravilan, respectiv 1500 m de
centru) şi a lipsei unei legături interne oraş-gară, linia este slab folosită, populaţia
preferând autobuzul sau alte variante.
2.3.6.3.

Navale

La ora actuală, tronsonul Mureşului, ce atinge teritoriul administrativ Nădlac nu este
amenajat pentru navigaţie, chiar dacă PATN Secţiunea I prevede amenajarea pentru
navigabilitate a tronsonului Mureşului, de la Alba Iulia până la frontieră.
2.3.7. Căi de circulaţie locale în teritoriu
Pe lângă căile de comunicaţie majore în teritoriu, ce fac legătura de obicei între oraş
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şi teritorii administrative învecinate, pe teritoriul administrativ Nădlac mai
funcţionează o serie de drumuri de importanţă locală ce asigură relaţiile funcţionale
în interiorul teritoriului administrativ sau de importanţă turistică. Ele vor fi prezentate
în continuare.
2.3.7.1.

Drumuri industriale

Ca şi drumuri industriale existente prezent pe teritoriul administrativ al oraşului
Nădlac pot fi încadrate drumurile de exploatare aflate la est de localitate, în zonele
industriale adiacente oraşului. Majoritatea acestor drumuri sunt nemodernizate şi se
racordează la drumul naţional DN7 Arad – Nădlac prin porţiuni de drum asfaltat pe
lungimea de 20...50 m în urma proiectului de reabilitare a drumului naţional. La sud
de linia de cale ferată CF215 Arad – Nădlac se află un drum industrial pietruit
racordat la drumul naţional DN7 la km 590+550 şi la drumul judeţean DJ709D înainte
de intersecţia la nivel cu linia de cale ferată CF215 Arad - Nădlac, drum care este
principala cale de acces la linia de cale ferată şi pe care se transportă marfurile
descărcate din vagoane înspre drumul naţional DN7.
2.3.7.2.

Drumuri agricole

Teritoriul agricol Nădlac este deservit de o serie de drumuri agricole, ce fac legătura
între oraş şi teritoriul agricol exploatat. Cadastral ele poartă denumirea de drumuri de
exploatare (De) şi au în general lăţimea de 4 m destinate circulaţiei utilajelor agricole.
Drumurile agricole existente în prezent pe teritoriul administrativ al oraşului Nădlac
sunt în marea lor majoritate drumuri nemodernizate din pământ, cu o singură bandă
de circulaţie şi fără elemente de preluare şi scurgere ale apelor pluviale, ceea ce
crează mari probleme de circulaţie pe timp de ploaie. Majoritatea drumurilor agricole
sunt dispuse în partea de Nord şi de Nord-Est a teritoriului administrativ al oraşului
Nădlac, zone în care se află cu precădere terenurile agricole. Principalul drum de
exploatare cu specific agricol este situat la ieşirea din Nădlac înspre Csanadpalota,
drum care în prezent este pietruit şi are lăţimea părţii carosabile de 5,50 m şi este
prevăzut a fi modernizat şi transformat într-un drum transfrontalier spre localitatea
Csanadpalota. Din acest drum se ramifică în stânga şi dreapta lui mai multe drumuri
de exploataţie agricole din pământ, care asigură accesul rutier la majoritatea
terenurilor agricole din partea de Nord-Vest şi de Nord a teritoriului administrativ al
oraşului Nădlac. Traficul rutier este format cu precădere din autovehiculelor cu
specific agricol şi se descarcă direct în reţeaua de străzi a oraşului Nădlac şi apoi în
drumul naţional DN7, care este artera rutieră principală din intravilanul oraşului
Nădlac. Un alt grup de drumuri de exploatare cu specific agricol sunt situate în partea
de Nord-est a teritoriului administrativ al oraşului Nădlac şi se intersectează cu
drumul judeţean DJ709J Nădlac – Peregu Mare, drum pe care se asigură legătura cu
oraşul Nădlac. Toate aceste drumuri sunt nemodernizate, cu structură rutieră din
pământ şi o singură bandă de circulaţie. În partea de Sud a teritoriului administrativ al
oraşului Nădlac se află dispuse mai multe drumuri de exploatare cu specific agricol
nemodernizate, cu structură rutieră din pământ şi o singură bandă de circulaţie,
drumuri care sunt racordate la reţeaua stradală din intravilanul oraşului Nădlac şi prin
intermdiul acestor străzi la drumul naţional DN7.
Lungimea totală a drumurilor agricole este de cca. 274 Km (atingând o densitate
medie de 21,9 ml/ha).
Principalele disfuncţionalităţi referitoare la drumurile agricole sunt starea drumurilor
de exploatare în cazul accesului la trupurile izolate (care fiind din pâmânt şi în situaţii
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de precipitaţii bogate, sunt practic inaccesibile cu autovehicole obişnuite), precum şi
accesul din aceste drumuri în drumurile clasificate, care în aceleaşi situaţii de
precipitaţii bogate aduc prin vehicolele agricole o cantitate de pământ pe
îmbrăcămintea modernizată a drumurilor clasificate.
2.3.7.3.

Drumuri şi trasee turistice şi de agrement.

În prezent pe teritoriul administrativ al oraşului Nădlac nu există drumuri şi trasee
turistice, accesul la parcurile şi zonele de agrement limitrofe oraşului precum şi la
Parcul Naţional Lunca Mureşului aflat la sud de oraş se face prin intermediul
drumurilor agricole nemodernizate din pământ. De asemenea legătura cu localităţile
din Ungaria înspre vest şi oraşul Pecica şi municipiul Arad înspre est se face în
prezent exclusiv pe drumul naţional-european DN7-E68, neexistând nici un traseu cu
piste pentru ciclişti ca şi o alternativă de transport ecologică.
2.3.8. Disfuncţionalităţi
Principalele disfuncţionalităţi referitoare la relaţiile în teritoriu ale Nădlacului sunt
prezentate mai jos.
Relaţia ocolită a Nădlacului cu regiuni din Euroregiunea transfrontalieră Dunăre-CrişMureş-Tisa, cât şi în interiorul Regiunii Vest a României (vestul judeţului Timiş) este
evidentă. Se pune problema justificării economice a unei legături Nădlac-Sânicolaul
Mare (adică un pod peste Mureş şi cca.11-12 km de traseu rutier). Cel mai apropiat
pod peste Mureş este la Arad.
Nădlacul este considerat pol local urban, însă nivelul de dotare cu servicii şi utilităţi al
acestuia nu este încă satisfăcător, iar aria de influenţă a acestuia este restrânsă (în
PATJ, fiindu-i atribiută doar o comună, în trecut – perioada socialistă - având două).
Autostrada Nădlac-Arad, prezintă şi disfuncţionalităţi în teritoriu, în sensul întreruperii
drumurilor de exploatare din zona sa, aceste legături trebuind a fi refăcute acolo
unde accesul nu mai este posibil, în general traseul autostrăzii întrerupând sistemul
inelar al drumurilor de exploatare agricole. De asemenea, acest traseu întrerupe
accesul faunei dintr-o parte a alta a autostrăzii, fapt pentru care trebuiesc luate
măsuri suplimentare specifice (poduri, canale, etc).
Drumul expres de descărcare a traficului de pe Autostradă pe DN7, separă Nădlacul
de cartierul Viile Vechi, situaţie în care legătura dintre cele două părţi nu se poate
face, în special în zona industrială de la est, decât prin intersecţia acestuia cu DJ
709J. Din acest punct de vedere, era de dorit ocolirea întregului intravilan al
Nădlacului, pe la est, situaţie în care şi legătura cu drumul expres spre Timişoara, era
mai facil de realizat.
Circulaţia dificilă pe DN7-E68 între oraş şi PTCF Nădlac, mai ales în sensul de ieşire
din ţară este o situaţie disfuncţională cu care se confruntă oraşul. Din acest punct de
vedere, dublarea benzii de ieşire din ţară sau realizarea unei centuri (agreată de
administraţia publică locală) sunt situaţii de dorit. Această ultimă variantă deviază
traficul de tranzit din interiorul oraşului şi să decongestioneze traficul din oraş.
Starea tehnică a DJ 709 D şi DJ 709 J este de natură să necesite reabilitări ale
îmbrăcăminţiilor asfaltice. O mare parte a traseului drumului judeţean DJ 709J
Nădlac-Peregu Mare este din pâmânt, situaţie inadmisibilă pentru un drum judeţean.
Intersecţiile dintre drumul naţional DN7 şi drumurile de exploatare adiacente sunt
neamenajate corespunzător din punct de vedere al siguranţei circulaţiei şi a fluidizării
traficului rutier.
Nu există legături de transport în comun între Nădlac şi comunele învecinate.
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Există trupuri izolate la care accesul se face pe drumuri de pâmânt (inaccesibile cu
autovehicole obişnuite, pe timp ploios). Accesul pe timp ploios din drumurile de
exploatare agricole aduc pe drumurile asfaltate noroi, situaţie considerată ca
disfuncţionalitate mai ales pentru un drum european.
Nu există un acces amenajat către Parcul Natural Lunca Mureşului din Nădlac.
Nu există legătură ciclistă între Nădlac şi comunele învecinate.
Mureşul nu este amenajat pentru navigaţie aşa cum prevăd planurile de amenajare a
teritoriului de rang superior.
2.4. Potenţial economic
2.4.1. Potenţialul cadrului natural
Cadrul natural oferă potenţiale diverse de exploatare.
Situaţia foarte favorabilă a cernozionurilor dezvoltate pe depozite loessoide, face ca
teritoriul administrativ Nădlac, ce cuprinde 86,98% teren arabil să fie extrem de
valoros pentru practicarea agriculturii. Situaţia freaticului dublată de sistemul de
desecare amplifică potenţialul natural. Clima temperat continentală favorizează şi mai
mult perioada de vegetaţie şi precipitaţiile.
Apropierea de un curs major de apă înlesneşte relaţiile teritoriale, fapt certificat şi dea lungul istoriei.
Potenţialul mare oferit de straturile geotermale de mare adâncime, poate oferi
independenţă şi chiar profit oraşului. Straturile de hidrocarburi pot înlesni relansarea
economică a industriei.
Prezenţa unei arii naturale protejate poate duce la dezvoltarea turismului de
agrement din zonă.
2.4.2. Potenţialul cadrului economic
Situarea Nădlacului la graniţă face ca aspectul vamal să fie în continuare o direcţie
de dezvoltare economică.
Situarea acestuia pe principalul culuar paneuroean de acces dinspre Europa
Centrală, îi dă Nădlacului o oportunitate de tranzit, ce poate fi fructificată la nivel
economic. Astfel serviciile conexe transportului au un cadru larg de acţiune.
Tradiţia în domeniul industriilor prelucrătoare a oraşului, poate fi o direcţie menţinută
şi pe viitor.
Gradul mare de instruire a populaţiei face ca potenţialul uman să fie unul de calitate
sporită.
2.4.3. Principalele funcţiuni economice
Datele referitoare la agenţii economici ce-şi desfăşoară activitatea pe teritoriul
administrativ Nădlac, au fost preluate de la Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură a judeţului Arad şi reflectă situaţia anului 2011. În continuare, ea a fost
analizată pe sectoare economice.
2.4.3.1.

Sectorul primar

Sectorul primar este reprezentat la Nădlac doar de agricultură şi piscicultură prin 11
agenţi economici, ce au avut o cifră totală de afaceri în 2010 de 3 731 106 lei, dar din
care 3 au avut cifra de afaceri 0, deci doar 8 au activat propriu-zis. Se observă lipsa
agenţilor economici din industria extractivă, cu toate că există resurse ale subsolului.
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În agricultură domeniile în care au activat cei 8 agenţii economici sunt: cultura
cerealelor, leguminoaselor şi plantelor tehnice, activităţi auxiliare agricole – 5 agenţi
economici cu o cifră totală de afaceri de 898 387 lei reprezentând 24,07% din total
sector primar, creşterea păsărilor şi ferme mixte vegetale şi animale 2 agenţi
economici totalizând 2 386 862 lei reprezentând 63,97% din total sector primar şi
acvacultură în ape dulci – un agent economic cu 445 857 lei adică 11,95%. Se
observă clar că domeniul cultivării plantelor este foarte redus în raport cu potenţialul
pedologic şi climatic al Nădlacului, iar cel zootehnic este cel mai dezvoltat
(continuând activitatea similară din perioada socialistă).
În ceea ce priveşte producţia agricolă şi zootehnică, datele au fost obţinute de la
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Arad, coroborate cu cele de la nivel
de Primărie.
În domeniul agricol, la nivelul anului 2010, s-au obţinut următoarele producţii:
Tabel 2 Producţia agricolă 2010
Producţia
Suprafaţa
tone
teren, ha
48.373
9.693
14
7
3.003
1.603
3.400
85
5
5
270
10
213
30
11.520
268
122
9

Cultura
Cereale
Leguminoase
Plante uleioase
Sfeclă de zahăr
Plante medicinale
Cartofi
Legume
Plante nutreţ
Fructe

În domeniul zootehnic, producţiile obţinute şi efectivele de animale la nivelul aceluiaşi
an au fost următoarele:

Animale
Bovine
Porcine
Ovine
Păsări
2.4.3.2.

Efectiv
capete
860
10.000
8.060
29.000

Producţie
carne - tone
6,3
280
1,6
87

Tabel 3 Producţia zootehnică 2010
Producţie
Producţie
Producţie
lapte - hl
lână - tone ouă – buc.
13.000
1,7
24
4.180.000

Sectorul secundar

Sectorul secundar este reprezentat de 19 agenţi economici, dintre care 14 activi în
anul 2010, cu o cifră totală de afaceri de 17 431 925 lei, acoperind domeniile
fabricării produselor de morărit şi panificaţie, elemente şi materiale de construcţii şi a
produselor manufacturiere, prelucrării şi fasonării sticlei plate, reparaţiei şi întreţinerii
în domeniu navelor şi bărcilor ş.a.
2.4.3.3.

Sectorul terţiar

Sectorul terţiar, al serviciilor comerciale şi necomerciale, este cel mai bine
reprezentat în Nădlac totalizând un număr de 159 de agenţi economici dintre care
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125 activi, cu o cifră totală de afaceri în 2010 de 139 365 426 lei. Repartiţia pe
subdomenii de activităţi este prezentată în tabelul mai jos.

Domenii de activitate
Utilităţi publice şi construcţii
Comerţ cu ridicata şi amănumtul,
reparaţii auto-moto
Transport şi depozitare
Hoteluri şi restaurante
Informaţii, telecomunicaţii,
financiare, imobiliare, activităţi
profesionale şi tehnice, servicii
administrative şi servicii suport
Învăţământ, cultură, sport,
agrement
Alte activităţi
TOTAL

Tabel 4 Sectorul terţiar în anul 2010
Total agenţi Agenţi ec.
Cifră de afaceri
economici
activi
(lei)
16
12
3 063 736
83
70
87 940 274
17
12
22

14
6
17

9 308 445
800 590
37 868 718

7

4

355 462

2
159

2
125

28 201
139 365 426

Se observă ponderea de 63,10% a cifrei de afaceri a activităţilor de comerţ din totalul
sectorului, 27,17% a serviciilor „de birou” şi 6,68% transport şi depozitare, restul fiind
cu o pondere nesemnificativă. De asemenea se observă cuantumul mediu anual de
cca. 2 227 570 lei / agent economic, pe care îl deţine domeniul serviciilor „de birou”
faţă de cca. 1 256 300 lei / agent economic din sectorul comerţului, care face din
serviciile „de birou” domeniu cel mai profitabil din sectorul terţiar.
2.4.4. Profilul economic al oraşului
Profilul economic al oraşului poate fi surprins atât pe baza potenţialelor natural şi
economic, cât şi pe baza activităţilor ce funcţionează în prezent la Nădlac.
Potenţialul natural al teritoriului scoate în evidenţă Nădlacul ca oraş cu profil agrar.
Resursele subsolului (energia geotermală şi resursele de hidrocarburi) arată latura
energetică, locală, de autosusţinere, pe care o poate dezvolta. Prezenţa ariilor
naturale protejate, cumulată cu fondul construit valoros îi poate dezvălui latura de
oraş turistic.
Potenţialul economic al Nădlacului îi întăreşte funcţiile avute de-a lungul timpului de
oraş-vamă, oraş industrial din domeniul micii industrii, oraş comercial, oraş de tranzit
cu servicii conexe transportului, pol urban local.
Faţă de acestea, structura activităţilor economice actuale dezvăluie următoarea
situaţie: totalul agenţilor economici ce activau în 2010 la Nădlac este de 147 de
agenţi, cumulând o cifră totală de afaceri de 160 528 457 lei. Dintre aceştia
covârşitoarea majoritate - 85%, funcţionează în sectorul terţiar, cumulând o cifră de
afaceri de cca. 86,80%, urmat de sectorul secundar şi apoi cel primar. Acest aspect
scoate în evidenţă Nădlacul ca oraş al serviciilor.
2.4.5. Disfuncţionalităţi
O primă disfuncţionalitate clară este legată de valorificarea resurselor proprii, în
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sensul că celui mai mare potenţial natural al oraşului îi corespunde cel mai mic
număr de agenţi economici şi cea mai mică cifră de afaceri din tot sectorul economic
(2,32%). Înseamnă că Nădlacul nu foloseşte decât în foarte mică măsură potenţialul
terenului arabil, care a susţinut dintotdeauna viaţa localităţii. O altă disfuncţionalitate
de natură economică este diminuarea activităţilor cu tradiţie în zonă: zootehnia şi
industria prelucrătoare, care ar echilibra viaţa locuitorilor şi ar revigora evoluţia
economică. Se poate semnala neexploatarea la nivel turistic a ariilor naturale
protejate şi a fondului construit valoros, activitate ce ar putea aduce beneficii
localităţii.
Bazarea pe valorificarea integrală a resurselor naturale şi antropice interne, realizate
cu mijloace şi tehnologie actuale, poate oricând să echilibreze viaţa locuitorilor
Nădlacului.
2.5. Populaţia. Elemente demografice şi sociale.
2.5.1. Elemente demografice
Pentru analiza evoluţiei demografice a oraşului Nădlac au fost folosite date oficiale
furnizate de Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Arad.
2.5.1.1.

Numărul de locuitori

Numărul de locuitori pe care Nădlacul îi avea în anul 2010 era de 8016 locuitori.
Între timp, recensământul din anul 2011, a scos în evidenţă faptul că populaţia
Nădlacului a scăzut la 7234 locuitori.
2.5.1.2.

Evoluţia numerică a populaţiei

Evoluţia numerică a populaţiei este prezentată în tabelul 5, acoperind perioada 20002011:
Tabel 5 Evoluţia demografică 2000-2011
Anul
Locuitori
2000
8415
2001
8335
2002
8127
2003
8040
2004
8057
2005
8052
2006
8065
2007
8021
2008
8025
2009
8036
2010
8016
2011
7234
depopulare 1181 locuitori
Se observă o descreştere generală demografică, dar mai accentuată în perioada
2000-2003, dar şi 2011. Depopularea de 1181 locuitori (14% din populaţia anului
2000) este îngrijorătoare. Saltul 2010-2011 este cel mai brusc din toată perioada: 782
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locuitori într-un singur an.
În PUG-ul din 1997 se estima o creştere uşoară a populaţiei, estimând un volum de
8422 locuitori pentru anul 2000 şi 8446 locuitori pentru anul 2010. Pentru anul 2000,
valoarea este foarte apropiată de realitate, pe când pentru anul 2010 diferenţa este
mare, de 430 de locuitori (PUG-ul estimând o creştere, dar în realitate având o
descreştere), ceea ce atestă că estimările pe perioade medii nu suportă o evoluţie
liniară, raportată la perioadele trecute, mai ales în perioada actuală instabilă, ci pot
avea cursuri imprevizibile.
Este important de precizat că tendinţa de descreştere demografică a fost constantă
pe parcursul ultimului secol (mai bine de 9 decenii):
Tabel 6 Evoluţia demografică 1920-2010
Anul
Locuitori
1920
13988
1930
12467
1948
12284
1956
8880
1966
8304
1977
8405
1992
8458
2000
8415
2010
8016
depopulare 5970 locuitori
Se observă o descreştere 57,30% faţă de anul 1920.
Aceste aspecte ale depopulării pun în discuţie nevoile reale de locuinţe ale
populaţiei.
2.5.1.3.

Mişcarea naturală şi mobilitatea teritorială

În privinţa mişcării naturale a populaţiei, în intervalul 2000-2010 a fost înregistrată
următoarea situaţie:

Anul
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Populaţia
legală la 01.01
8425
8383
8384
8121
8122
8093
8110
8103
8048
8057
8036
Total

Născuţi vii
58
70
74
78
65
85
81
54
65
68
61
759

Tabel 7 Sporul natural 2000-2010
Decese
Spor natural
122
122
142
133
153
114
131
133
108
108
101
1367

-64
-52
-68
-55
-88
-29
-50
-79
-43
-40
-40
-608

Pentru tot intervalul analizat se constată existenţa unui spor natural negativ, numărul
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naşterilor fiind constant mai mic decât numărul deceselor. Se remarcă însă faptul că
deşi localitatea a înregistrat o scădere a populaţiei cu 399 persoane, sporul negativ
cumulează o scădere cu 608 persoane. Aceste diferenţe reflectă faptul că localitatea
a beneficiat pentru perioada analizată şi de un aport de populaţie, printr-o balanţă
pozitivă a fluxului migrator, aşa cum reiese şi din distribuţia mobilităţii teritoriale.

Anul
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Populaţia
legală la 01.01
8425
8383
8384
8121
8122
8093
8110
8103
8048
8057
8036
Total

Sosiţi
60
97
102
107
128
120
101
79
119
121
112
1146

Tabel 8 Sporul migratoriu 2000-2010
Plecaţi
Spor
migratoriu
38
22
44
53
46
56
51
56
69
59
74
46
58
43
55
24
67
52
56
65
83
29
-641
505

Conform acestor distribuţii se constată o infuzie constată de locuitori pentru tot
intervalul analizat, numărul noilor sosiţi în localitate fiind în mod constant mai mare
decât al celor plecaţi. Balanţa pozitivă a mobilităţii populaţiei (de +505 persoane)
acoperă o mare parte din sporul natural negativ (-608 persoane) explicând
aproximativ un sfert din declinul populaţiei oraşului Nădlac pentru intervalul 20002010. Restul de aproximativ 300 de persoane reprezintă în principal migrarea
temporară în străinătate şi părăsirea localităţii cu o destinaţie naţională (situaţii
insuficient monitorizate de serviciile specializate în evidenţa populaţiei).
În consecinţă, cumularea celor două sporuri, natural şi migratoriu, aduc o valoare
negativă de -103 persoane, care redă tendinţa evident descrescătoare a populaţiei.
2.5.1.4.

Repartiţia teritorială.

Repartiţia teritorială a populaţie rezumă informaţii referitoare la densităţile generale
teritoriale ale populaţiei.
La nivelul anului 2010, densitatea totală a Nădlacului era de 60,2 loc/km2 (sau 0,60
loc/ha). Această densitate este mai mică decât media pe ţară care atinge valoarea de
93,66 loc/km2 . Densitatea agricolă a Nădlacului este de 0,66 loc/ha.
Densitatea intravilanului Nădlac era de 8,17 loc/ha, raportat la anul 2011, ceea ce
reprezintă o locuire cu caracteristici rurale.
2.5.1.5.

Structura populaţiei

2.5.1.5.1.

Structura pe sexe şi grupe de vârstă

Structura pe sexe este prezentată în tabelul 9:
Tabel 9 Structura populaţiei pe sexe în anul 2010
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Anul
2010

Masculin
3971

Feminin
4045

Se observă o pondere relativ echilibrată a celor două sexe, dar cu un uşor avantaj în
favoarea celui feminin (1%).
Evoluţia structurii pe sexe în perioada 2000-2010 este prezentată mai jos:
Tabel 10 Evoluţia structurii pe sexe 2000-2010
Anul
Masculin
Feminin
2000
4064
4351
2001
4026
4309
2002
3955
4172
2003
3919
4121
2004
3922
4135
2005
3931
4121
2006
3944
4121
2007
3937
4084
2008
3950
4075
2009
3955
4081
2010
3971
4045
diferenţă
-93
-306
În evoluţia structurii pe gen a populaţiei oraşului Nădlac se constată tendinţa comună
de descreştere a celor două grupe (masculin şi feminin) pentru perioada 2000-2010.
Pe lângă aceasta se constată însă şi o diferenţiere clară a declinului demografic între
cele 2 categorii, populaţia feminină scăzând cu 7,03% în timp ce populaţia masculină
doar cu 2,28%. Astfel, raportul feminin-masculin a scăzut de la 1,07 în 2000 la 1,01
în 2010.
În ceea ce priveşte vârsta medie a populaţiei şi evoluţia sa în perioada 2000-2010,
situaţia se prezintă astfel:

Total
8415
8335
8127
8040
8057
8052
8065
8021
8025
8036
8016

Anul
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Tabel 11 Evoluţia vârstei medii a populaţiei 2000-2010
Vârsta medie
Masculin
Feminin
38,7
37,1
40,1
38,7
37,1
40,1
38,3
36,8
39,8
38,3
36,6
39,9
38,5
36,8
40,2
38,7
36,9
40,3
38,7
36,9
40,4
38,9
37,0
40,7
39,0
37,1
40,8
39,3
37,5
41,1
39,7(+1)
37,8(+0,7)
41,5(+1,4)

Conform acestor distribuţii se constată o creştere a vârstei medii a populaţiei cu un
an, adică o îmbătrânire a populaţiei, de la 38,7 ani la 39,7 ani. Se remarcă de
asemenea o îmbătrânire mai accentuată a populaţiei feminine, a cărei vârste medii a
crescut cu 1,4 ani (faţă de populaţia masculină care pentru acelaşi interval a
71

îmbătrânit doar cu 0,7 ani). Acest aspect este influenţat de sporul general al
generaţiei tinere din comunitate.
Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi gen înregistrate la data de 1 iulie 2010 la
Nădlac este prezentată în tabelul 12:
Tabel 12 Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi gen în 2010
Populaţia
Masculin
Feminin
Oraş
stabilă 01.07.
Nădlac
0-4 ani
192
134
326
5-9 ani
188
176
364
10-14 ani
200
197
397
15-19 ani
289
234
523
20-24 ani
354
303
657
25-29 ani
292
262
554
30-34 ani
326
331
657
35-39 ani
335
328
663
40-44 ani
346
326
672
45-49 ani
235
231
446
50-54 ani
272
285
557
55-59 ani
263
302
565
60-64 ani
210
225
435
65-69 ani
140
185
325
70-74 ani
126
202
328
75-79 ani
114
144
258
80-84 ani
50
117
167
85 ani /peste
39
63
102
Total
3971
4045
8016
Se observă că maximul de populaţie pe grupe de vârstă se regăseşte în intervalul
40-44 de ani urmat de intervalul 35-39 de ani şi imediat de intervalele 20-24 şi 30-34
de ani.
2.5.1.5.2.

Structura pe naţionalităţi

Datele privind structura etnică a populaţiei sunt doar cele ale recensământului anului
2002. Ele sunt prezentate în tabelul 13:
Tabel 13 Structura populaţiei pe naţionalităţi 2002
45,38%
Români
3696
3,24%
Maghiari
264
2,67%
Rromi
218
Germani
30
0,36%
Ucrainieni, huţani, huţuli
47
0,57%
Sârbi
15
0,18%
47,20%
Slovaci
3844
Evrei
5
0,06%
Ruşi
1
0,01%
Bulgari
2
0,02%
Cehi
12
0,14%
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Greci
Polonezi
Italieni
Alte etnii din UE
Alte etnii din afara UE
TOTAL

5
2
1
1
1
8144

0,06%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
100,00%

Se observă clar că populaţia de etnie slovacă era majoritară în 2002, dar la foarte
mică distanţă de cea română, cele două etnii constituind structura dominantă (92,58
%) a populaţiei, celelalte două etnii care sunt prezente semnificativ fiind maghiarii şi
rromii, dar care nu depăşesc 6% din populaţie. Restul populaţiei sunt nesemnificative
în structura populaţiei.
Este semnificativ de menţionat că Nădlacul deţine cea mai mare comunitate de
slovaci din ţară.
2.5.1.5.3.

Structura confesională

La nivel confesional, situaţia este tot cea din 2002:
Tabel 14 Structura confesională a populaţiei în 2002
Ortodoxă
3275
40,21%
Romano-Catolică
1146
14,07%
Greco-Catolică
213
2,61%
Reformată
52
0,63%
Evanghelică de confesiune
154
1,89%
augustană
Evanghelică lutherană sinodo2838
34,84%
presbiteriană
Unitariană
3
0,03%
Creştină de rit vechi
20
0,24%
Baptistă
96
1,17%
Penticostală
316
3,88%
Adventistă de ziua a 7-a
3
0,03%
Musulmană
1
0,01%
Alte religii
23
0,28%
Atei
3
0,03%
Nedeclarată
1
0,01%
TOTAL
8144 100,00%
Se observă că populaţia dominantă ca şi confesiune este cea ortodoxă. Totodată se
observă că 99,65% din populaţie este creştină ceea ce înseamnă o pondere aproape
integrală.
2.5.1.6.

Resursele de muncă

Resursele de muncă ale populaţiei sunt strict dependente de categoriile de vârstă ale
populaţiei.
2.5.1.6.1.

Populaţia în vârstă de muncă

Populaţia în vârstă de muncă reprezintă populaţia cuprinsă între 15-64 de ani. În
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cazul Nădlacului, la nivelul anului 2002, aceasta reprezenta 71,46% adică 5729
persoane. Din tabelul 12 se observă, la nivelul anului 2010, că 66,04% din populaţie
este populaţie în vârstă de muncă, restul de 33,96%, adică o treime, fiind copii şi
bătrâni, care trebuie „susţinuţi” financiar. Din populaţia cuprinsă între 15-64 de ani (în
vârstă de muncă), 53,40% sunt femei şi 46,60 % sunt bărbaţi.
2.5.1.6.2.

Populaţia activă

Populaţia activă reprezintă cumulul populaţiei ocupate şi a şomerilor. În ceea ce
priveşte structura populaţie raportată la starea de implicare în viaţa social economică,
situaţia avută la dispoziţie este cea din anul 2002:
Tabel 15 Populaţia după gradul de implicare în viaţa social-economică în 2002
TOTAL
Masculin Feminin
Total populaţie stabilă, din care:
8144
3954
4190
Populaţia activă, din care:
2753
1726
1027
Persoane ocupate
2362
1441
921
Şomeri în căutarea altui loc de muncă
245
178
67
Şomeri în căutarea primului loc de muncă
146
107
39
Populaţie inactivă, din care:
5391
2228
3163
Elevi/studenţi
1241
633
608
Pensionari
2054
872
1182
Casnice
986
34
952
Întreţinute de alte persoane
671
350
321
Întreţinute de stat sau organisme private
95
50
45
Persoane cu altă situaţie economică
344
289
55
O primă concluzie este că populaţia activă reprezenta 33,80% din totalul populaţiei
stabile în 2002, adică o persoană întreţine prin muncă alte două. Aceasta este o
situaţie deloc echilibrată a comunităţii. O altă concluzie este faptul că din totalul
populaţiei active, cca. 62,7% o reprezintă bărbaţii. Aceasta se explică prin faptul că
femeile sunt în mare parte casnice, ocupându-se cu gospodăria şi întreţinerea
familiei, aşa cum arată valorile din tabel.
În ceea ce priveşte evoluţia numărului de şomeri din Nădlac înregistraţi la Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad în perioada 2002-2011, situaţia
este următoarea:
Tabel 16 Evoluţia numărului de şomeri
2002-2011
Data
Nr. şomeri
31.12.2002
142
31.12.2003
246
31.12.2004
214
31.12.2005
183
31.12.2006
178
31.12.2007
204
31.12.2008
188
31.12.2009
333
31.12.2010
257
28.02.2011
240
74

Se observă că doar cca 36% din şomerii anului 2002 au fost înregistraţi la AJOFM
Arad, astfel că situaţia acestora este mai clară în bazele de date ale Institutului
Naţional de Statistică.
2.5.1.6.3.

Populaţia ocupată

Date referitoare la structura populaţiei ocupate pe domenii economice, pe statute
profesionale, pe activităţi principale, au fost colectate de la Institutul Naţional de
Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Arad, doar la nivelul anului de
recensământ 2002 şi pe alocuri 2009 şi sunt prezentate în tabelele de mai jos.
Populaţia ocupată în 2002 era de 2362 de persoane, adică 85,8% din cea activă,
conform tabelului 17. Dintre aceştia 61% erau bărbaţi.
Tabel 17 Structura populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale 2002
TOTAL persoane ocupate din care:
2362
Agricultură, silvicultură, vânat
620
Pescuit şi piscicultură
3
Industria extractivă
14
Industria prelucrătoare
239
Energia electrică şi termică, gaze şi apă
36
Construcţii
122
Comerţ cu ridicata/amănuntul, repararea şi întreţinerea
425
auto-moto şi a bunurilor casnice
Hoteluri şi restaurante
56
Transport, depozitare, comunicaţii
146
Activităţi financiare
54
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi servicii prestate întrepr.
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Administraţia publică
235
Învăţământ
135
Sănătate şi asistenţă socială
75
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale
120
Activităţi ale persoanelor angajate în gospodării personale
5
Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
1
Se observă ponderea populaţiei ocupate pe sectoare ale economiei: 26,96% în
sectorul primar, 10,11% în sectorul secundar şi cea mai mare parte 62,93% în
sectorul terţiar, al serviciilor. Cu toate acestea activitatea cea mai bine reprezentată
numeric este agricultura, silvicultura şi vânatul. Aceste cifre arată sectorul primar ca
unul deficitar raportat la potenţialul natural al oraşului şi o vocaţie foarte dezvoltată, în
servicii, pe care oraşul o are (şi a avut-o şi de-a lungul timpului).
În anul 2009, numărul mediu de salariaţi în principalele activităţi ale economiei
naţionale a fost:
Tabel 18 Structura salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale 2009
TOTAL salariaţi, număr mediu, din care:
1301
Agricultură, silvicultură, pescuit
98
Industrie
148
Industria prelucrătoare
119
Energia electrică şi termică, gaze şi apă
29
75

Construcţii
Comerţ cu ridicata/amănuntul, repararea şi întreţinerea
auto-moto şi a bunurilor casnice
Hoteluri şi restaurante
Transport, depozitare
Informaţii şi comunicaţii
Activităţi financiare şi asigurări
Tranzacţii imobiliare
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
Servicii administrative şi activităţi servicii suport
Administraţia publică
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale
Activităţi de spectacole, culturale, reacreative

37
345
31
93
4
63
1
47
4
97
135
75
43
7

Ponderea pe sectoare de economie a salariaţilor era în 2009 următoarea: 18,9% în
sectorul primar, 9,14% în sectorul secundar, cea mai mare parte revenind tot
sectorului terţiar de cca.72%. În schimb cel mai bine reprezentat sector era cel al
comerţului şi reparaţiilor. Sectorul primar era în continuare slab reprezentat.
Structura populaţiei ocupate după statutul profesional în 2002 era următoarea:
Tabel 19 Populaţia după statutul profesional în 2002
TOTAL
Masculin Feminin
Salariaţi
1929
1083
846
Patroni (întreprinzători privaţi)
12
5
7
Lucrători pe cont propriu
354
307
47
Membrii ai unor societăţi agricole
4
3
1
Lucrători familiali în gosp. proprie
290
204
86
Altă situaţie
18
17
1
În coroborare cu aceştia situaţia sectorului în care lucrează populaţia ocupată este
următoarea:
Tabel 20 Populaţia după sectorul în care lucrează în 2002
TOTAL
Masculin Feminin
Sectorul de stat
735
430
305
Sectorul privat
1537
974
563
Sectorul mixt
82
47
35
În gospodărie proprie
253
168
85
Din cele două tabele de mai sus reiese că 74% din populaţia ocupată era salariată,
restul fiind implicaţi în activităţi de întreprinzători, în diferite forme. Concluzia este că
situaţia de întreprinzător nu este asumată decât de un sfert din populaţia ocupată,
aceasta fiind şi o influenţă a fostului regim comunist. De asemenea 68,66% din
populaţia ocupată activa în sectorul privat şi gospodărie proprie. Încurajarea
sectorului privat deja existent este foarte importantă în situaţia economică pe care o
trecem, situaţie în care sectorul privat poate susţine viaţa populaţiei.
Evoluţia locurilor de muncă, au fost luate de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
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Forţei de Muncă Arad, cu acoperire pe perioada 2005-2010:
Tabel 21 Evoluţia locurilor de muncă
libere în perioada 2005-2010
Anul
TOTAL
2005
71
2006
84
2007
96
2008
64
2009
69
2010
45
În general, situaţia şomerilor depăşeşte de câteva ori situaţia locurilor de muncă
disponibile, dar totuşi în fiecare an există locuri de muncă libere, ceea ce înseamnă
că ori pregătirea necesară locului de muncă nu corespunde cu cea a şomerilor, ori
nivelul de venit al locului de muncă nu satisface şomerul, ori sunt şomeri care se
mulţumesc cu venitul din şomaj, preferând să nu aibe un loc de muncă. Este un
aspect des întâlnit în ultima perioadă.
În ceea ce priveşte locaţia locului de muncă şi timpul efectiv de lucru în activitatea
principală situaţia la nivelul anului 2002 este prezentată în tabelele următoare:
Tabel 22 Locaţia locului de muncă 2002
TOTAL
În Nădlac
1679
În altă localitate din jud.
172
În alt judeţ
31
În altă ţară
47
Tabel 23 Timpul efectiv de lucru în
activitatea principală în 2002
TOTAL
sub 11 ore
8
11-20 ore
147
21-30 ore
95
31-35 ore
20
36-37 ore
38
38-39 ore
1
40 ore
1145
41-42 ore
14
43-45 ore
32
46-50 ore
458
51-60 ore
244
61 de ore şi peste
136
Faptul că majoritatea populaţiei ocupate (87 %) lucrează la Nădlac, este un avantaj
care reduce navetismul şi cheltuiala populaţiei cu acesta. În schimb faptul ca doar
62% din aceştia îşi permit un timp efectiv de până la 40 de ore, inclusiv, cu
preponderenţa de 49% care lucrează 40 de ore, arată faptul că nivelul de salarii nu
este deloc ridicat, ba mai mult cca. 36% din populaţia ocupată lucrează peste 46 de
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ore, adică 6 sau 7 zile lucrătoare. Acest aspect duce la scăderea randamentului de
muncă al populaţiei prin starea de oboseală a populaţiei, uneori accentuată. Numărul
normal de ore de muncă este 40 de ore.
O ultimă situaţie, tot la nivelul anului 2002, este distribuţia populaţiei după ocupaţia în
activitatea principală:
Tabel 24 Distribuţia populaţiei după ocupaţia în activitatea principală în 2002
TOTAL
Masculin Feminin
Legislatori, membri ai executivului şi înalţi
5
4
1
conducători ai administraţiei publice
Conducători de unităţi economice mari –
38
21
17
peste 9 salariaţi
Conducători de unităţi economice mici –
15
8
7
sub 10 salariaţi
Fizicieni, matematicieni şi ingineri
8
8
0
Specialişti în biologie, agronomie, ştiinţele vieţii
30
23
7
Profesori în învăţământ şi asimilaţi
52
14
38
Alti specialişti cu ocupaţii intelectuale şi
33
23
10
ştiintifice
Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii
11
4
7
Tehnicieni în ştiinţele vieţii, sănătate şi asimilaţi
31
10
21
Învăţători şi asimilaţi
48
5
43
Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor
210
78
132
Funcţionari de birou
116
55
61
Funcţionari în servicii cu publicul
43
12
31
Lucrători în servicii personale şi de protecţie
298
149
149
Modele, manechine şi vânzători
204
63
141
Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură,
446
339
107
silvicultură şi pescuit
Calificaţi în industria extractivă şi construcţii
140
138
2
Calificaţi în metalurgie şi construcţii metalice
187
177
10
Calificaţi în mecanică fină, artizanat, imprimerie
2
0
2
Calificaţi în industria alimentară şi alte meserii
118
52
66
artizanale
Operatori la instalaţiile fixe şi asimilaţi
15
15
0
Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de
73
49
24
maşini, echipamente şi alte produse
Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii
143
143
0
mobile
Necalificaţi, în servicii de vânzări
165
87
78
Necalificaţi, în agricultură, silvicultură şi pescuit
41
38
3
Necalificaţi, în industria minieră, construcţii,
111
81
30
lucrări publice, industria prelucrătoare şi
transporturi
Forţele Armate
24
23
1
Se observă clar că ponderea personalului necalificat era de 12,16%, din totalul
populaţiei ocupate considerate, astfel că avem de-a face în general cu un personal
calificat.
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2.5.2. Elemente sociale
2.5.2.1.

Profil psiho-social

În vederea definirii profilului psiho-social al comunităţii nădlăcane, s-a întocmit o
parte a studiului de fundamentare socio-demografic denumită Cercetare sociologică
privind profilul psiho-social al localităţii Nădlac. Acest studiu s-a întocmit pe baza
monografiei Nădlacului, lucrarea lui Petru Ţiucra Pribeagul din 1936 şi cu ajutorul
unui chestionar sociologic anonim, aplicat unui eşantion de 540 de subiecţi
aparţinând populaţiei de bază şi a unui ghid de interviu calitativ la nivel secundar,
aplicat unui număr de 8 lideri de opinie (atât formali cât şi informali), urmărindu-se
delimitarea următoarelor dimensiuni specifice unei comunităţi de talia oraşului
Nădlac: încrederea în mediul instituţional, evaluarea problemelor localităţii, modelul
socio-cultural şi viaţa socială. Concluziile studiului sunt prezentate mai jos.
Din punct de vedere demografic, localitatea a înregistrat un uşor declin al volumului
populaţiei generat pe de o parte de un spor natural negativ înregistrat încă din 1920
dar estompat pe de altă parte de o balanţă pozitivă a migraţiei (imigrarea fiind în mod
constant la valori superioare emigrării). Pe parcursul ultimului secol se poate astfel
evidenţia o infuzie aproape constantă cu noi veniţi, care au reușit însă să se
integreze şi să preia modelul cultural local.
Comunitatea este compusă din două grupuri etnice majoritare, români şi slovaci care
conferă de altfel şi principala particularitate a Nădlacului. Deşi se află la graniţa cu
Ungaria şi foarte aproape de graniţa cu Serbia şi a cunoscut de-a lungul timpului mai
multe valuri de colonizări, aceste două etnii vecine au o proporţie foarte mică: 3.25%
populaţie maghiară şi 0,18% populaţie sârbă la ultimul recensământ. Această
descreştere majoră a celor 2 grupuri etnice din localitate este prezentă pe tot
parcursul secolulului XX. Cu toate acestea, cultura localităţii păstrează şi în prezent
influenţe de natură maghiară şi sârbă. Tendinţa este similară cu cea general
bănăţeană, în care cea mai prezentă imaginar etnie este aproape dispărută
demografic (”germanii”), dar constituie un reper reprezentaţional important, în raport
cu care se conturează identităţile locale.
Convieţuirea îndelungată a celor două grupuri majoritare – românii şi slovaci – s-a
realizat în general într-un climat de bună-înţelegere şi respect reciproc, constatânduse atât o tendinţă de autoconservare a propriului model cultural şi a reperelor
identitare specifice fiecărei colectivităţi dar, totodată şi o serie de interferenţe
culturale între acestea. Dintr-o perspectivă generală, pe baza răspunsurilor oferite
atât la chestionare cât şi la interviuri se poate aprecia faptul că tendinţa de
conservare şi delimitare este mai accentuată la comunitatea slovacă, în timp ce
comunitatea românească este mai deschisă, mai puţin conservatoare şi mai
permisivă la inserţii şi preluări de conţinuturi noi. Tendinţa se explică prin strategiile
identitare oricărei minorităţi simbolice, care deşi deţine o prezență demografică locală
importantă, este puternic minoritară în ansamblul regiunii. Autarhismul şi
segregaţionismul comportamental şi valoric constituie, astfel, o cale implicită de
prezervare a propriei identităţi. Respondenţii din ambele comunități etnice au afirmat
însă fără reţineri respectul reciproc al tuturor locuitorilor precum şi importanţa
acordată relaţiei de vecinătate: „un vecin de aproape este mai important ca un frate
de departe”.
Prin profilul, structura şi configuraţia sa Nădlacul poate fi în continuare tratat fie ca un
mic orăşel de provincie cu o funcţionalitate urbană limitată, fie ca o comună urbană
foarte bine dezvoltată dar semnificativ dependentă de lucrul pământului. La nivelul
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cercetării sociologice realizate nu s-au evidenţiat diferenţe semnificative între cele
două grupuri etnice majoritare din perspectiva mentalităţii urbane sau rurale. De altfel
şi colonizarea slovacilor din 1802 a fost făcută tot sub presiunea unor necesităţi
funciare. Singurele diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între
răspunsurile la chestionare ale cele două grupuri etnice au fost legate de orientarea
public-privat în petrecerea timpului liber, unde comunitatea slovacă a afirmat o mai
accentuată orientare pro-domestică (faţă de comunitatea română), de aici rezultând
şi diferenţele în activităţile desfăşurate în petrecerea timpului liber. Asemenea
constatări sunt utile şi în imaginarea tipului de habitat care urmează a fi construit în
viitor, în care asigurarea funcţiilor domestice în cadrului ansamblului rezidenţial –
pentru slovaci - şi a celor de sociabilitate şi convivialitate – pentru români – ar
constitui dominantele noilor reţele sociale pe care se vor articula relaţionările
reciproce.
Deşi comunitatea prezintă o conştiinţă de noi bine închegată, bazată pe resursele şi
forţa specifică grupului familial, dificultăţile economice amprentează într-o manieră
nefavorabilă starea de spirit a localnicilor care resimt din plin greutăţile contextuale în
activităţile cotidiene aferente muncii pământului. Revigorarea agriculturii şi
asigurarea locurilor de muncă reprezintă de altfel şi principalele deziderate pe care
populaţia le aşteaptă din partea autorităţilor. În ceea ce priveşte evaluarea propriilor
condiţii de trai s-a constatat o relativă mulţumire la nivelul populaţiei, principalele
îmbunătăţiri vizând tot componenta economică (locurile de muncă) şi cea materială
(canalizarea şi traficul greu). Gospodăria constituie şi principala sursă de hrană
proaspătă pentru respondenţi precum şi spaţiul preferat pentru petrecerea timpului
liber.
De asemenea, tradiţiile celor două grupuri etnice majoritare reprezintă un patrimoniu
cultural deosebit de valoros pentru comunitate. Principalele tradiţii respectate sunt
cele de factură religioasă, iar familia joacă un rol central în conservarea şi
promovarea lor. Cu toate acestea, preocuparea pentru domeniul spiritual în sine este
relativ scăzută, populaţia acordând o importanţă mai ridicată ritualurilor specifice.
Construirea unor spaţii de sociabilitate, care să îngăduie exersarea cotidiană şi
publică a valorilor tradiţionale (precum cele asumate în cadrul sărbătorilor fiecărei
etnii/confesiuni), constituie un alt imperativ implicit al oricărei politici de reconstrucţie
urbană.
Într-o perspectivă auto-referenţială, Nădlacul este perceput de către locuitorii săi ca
fiind o localitate frumoasă, cu biserici de admirat (inclusiv picturile aferente) şi parcuri
cu tradiţie, care oferă valenţe superioare sentimentului de libertate. Şi în această
problematică au fost înregistrate câteva diferenţe minore între cele două grupuri
etnice, pe lângă parcul, multietnicitatea şi bisericile ca elemente comune apreciate în
localitate, slovacii apreciind în mai mare măsură clădirile vechi, în timp ce românii
preţuind suplimentar liniştea publică şi mentalitatea oamenilor.
În consecinţă, de capacitatea viitoarei reorganizări urbane de a depăşi polarizările
simbolice reciproce şi de a consolida reţelele de sociabilitate pe tiparele propriei etnii,
respectând prescripţiile tradiţiilor, dar şi exigenţele prezentului, depinde reuşita
proiectului de reconfigurare a unei vieţi citadine mai de calitate pentru locuitorii
Nădlacului.
2.5.2.2.

Dezvoltarea socio-culturală

Studiul nivelului socio-cultural vizează problematica ridicării nivelului de trai al
populaţiei. Mai întâi de toate trebuie accentuat faptul că localitatea cuprinsă în
teritoriul administrativ teritorial studiat este un oraş. Acesta a oscilat de-a lungul
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timpului între comună, comună urbană şi oraş, pentru ca din 1968 să-şi ia definitiv
rangul de oraş.
Dezvoltarea învâţâmântului de toate gradele, a unităţilor de cultură şi artă, asigurarea
asistenţei medicale gratuite şi creşterea continuă a nivelului de trai material şi socialcultural sunt aspecte definitorii pentru surprinderea nivelului general de trai al
populaţiei. Ele vor fi analizate în cele ce urmează.
2.5.2.2.1.

Nivelul de instruire

Instruirea populaţiei este strâns legată de dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, culturii
şi artei.
Situaţia şcolarizării poate fi surprinsă prin două aspecte complementare: situaţia
învăţământului actual şi situaţia generală a nivelului de şcoala absolvită de către
populaţie.
Învăţământul actual la Nădlac este reprezentat la nivelul anului 2009, de trei unităţi
de învăţământ acoperind de la învăţământul preşcolar la cel liceean, toate de stat
deci gratuite. Dintre acestea două acoperă învăţământul preşcolar, iar una, pe cel
primar, gimnazial şi liceal. În vederea surprinderii situaţiei învăţământului nădlăcan,
date utile au fost culese de la Direcţia Judeţeană de Statistică Arad. Tabelul 25
surprinde numeric situaţia învăţământului actual la Nădlac.

Unităţi de învăţământ - total
Grădiniţe de copii
Licee
Total copii înscrişi în învăţământul local
Copii înscrişi la grădiniţă
Elevi înscrişi - total
Elevi înscrişi în învăţământul primar
Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial
Elevi înscrişi în învăţământul liceal
Elevi înscrişi în învăţământul de arte şi meserii
Personal didactic - total
Personal didactic în învăţământul preşcolar
Personal didactic în învăţământul primar
Personal didactic în învăţământul gimnazial
Personal didactic în învăţământul liceal
Săli de clasă şi cabinete şcolare
Laboratoare şcolare
Săli de gimnastică
PC-total

Tabelul 25 Învăţământul în 2009
3
2
1
1451
296
1155
331
318
464
42
92
14
16
34
28
37
4
2
12

Numărul total de copii cuprinşi între 4 şi 19 ani la nivelul anului 2009 era de 1354 de
copii. Numărul total de copii înscrişi în învăţământ era de 1451. Diferenţa de 97 de
copii sunt fie din domeniul preşcolar (mai mici de 4 ani), fie din domeniul liceal din
localităţile imediat învecinate. Concluzia generală este că nivelul de încadrare a
copiilor în învăţământul local este de aproape 100%. O altă concluzie este faptul că
1451 de copii împart 41 de Sali, cabinete şi laboratoare şcolare, adică cca.35,39
copii/sală, ceea ce înseamnă devansarea pe ture a învăţământului şcolar. De aici
derivă necesitatea suplimentării cu aproape 50% a numărului de săli, pentru a ajunge
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la o valoare de cca. 25 copii/sală doar de dimineaţă. Aceasta justifică demersurile
administraţiei locale de a construi noi dotări şcolare. De remarcat este faptul că apare
în localitate învăţământul de arte şi meserii, care diversifică pregătirea tinerilor pentru
câmpul muncii.
În ceea ce priveşte şcolaritatea generală a populaţiei (nivelul şcolii absolvite), la
nivelul anului 2002, situaţia este prezentată în tabelul 26.

Populaţie de 10 ani şi peste - total
Învăţământ superior de lungă durată
Învăţământ superior de scurtă durată
Învăţământ postliceal şi maiştrii
Învăţământ liceal
Învăţământ profesional şi de ucenici
Învăţământ gimnazial
Învăţământ primar
Şcoală absolvită nedeclarată
Total şcolarizaţi
Fără şcoală absolvită

Tabelul 26 Şcolaritate în 2002
7305
307
17
150
1367
924
2545
1725
6
7041
264

Concluzia situaţiei prezentate mai sus este că la nivelul anului 2002, 96,38% din
populaţia în vârsta de peste 10 ani, a absolvit o şcoală, ceea ce reprezintă un nivel
foarte ridicat de şcolarizare. De asemenea se observă ca 37,85% din populaţia peste
10 ani a absolvit o şcoală cu specializare, capabili de a fi înscrişi în câmpul muncii pe
posturi ce necesită pregătire superioară. Acesta este un aspect foarte important
referitor la potenţialul uman al localităţii.
Rata de abandon şcolar în 2007 era de 1,85%.
În ceea ce priveşte menţinerea şi ridicarea nivelului de instruire prin cultură şi artă,
situaţia din Nădlac se prezintă astfel: există două biblioteci dintre care una publică
(cu 42 700 de cărţi şi reviste şi 1 800 de documente audio-video la nivelul anului
2007) şi una şcolară, o casă de cultură (cu o sală de 450 de locuri) şi un muzeu
etnografic slovac. În trecut a existat şi un cinematograf, închis în momentul de faţă
(spaţiul existând, se poate repune în funcţiune doar). La Nădlac există şi redacţia
ziarului de limbă slovacă „Nase Snahy”. La Nădlac funcţionează patru formaţii de
dans ale etniilor existente (români, slovaci, germani şi romi), cinci grupe de majorete,
precum şi o fanfară slovacă, două coruri bisericeşti (ortodox şi evanghelic), un grup
vocal ritmic de tineri şi o trupă de teatru la nivel de amatori. Pe lângă aceste
organizări culturale, mai funcţionează la Nădlac: cenaclul literar slovac, cenaclul
literar al claselor I-VIII, şcoala de sah şi un cerc de pomicultură şi viticultură.
Din punct de vedere al cultelor în localitate există patru Biserici creştine, de
confesiune ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică şi evanghelică, care susţin
viaţa spirituală a populaţiei.
2.5.2.2.2.

Ocrotirea sănătăţii

Un rol important în desfăşurarea în bune condiţii a vieţii populaţiei îl are asigurarea
asistenţei medicale tuturor oamenilor. Tabelul 27 redă situaţia din domeniul ocrotirii
sănătăţii la nivelul anului 2009.
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Tabelul 27 Ocrotirea sănătăţii în 2009
Medici – sector public - persoane
6
din care medici de familie – sector public - persoane
6
Medici – sector privat - persoane
1
din care medici de familie – sector privat - persoane
1
Stomatologi – sector public - persoane
2
Stomatologi – sector privat - persoane
2
Total medici
11
Farmacişti – sector privat - persoane
3
Personal sanitar mediu – sector public - persoane
11
Personal sanitar mediu – sector privat - persoane
8
Cabinete medicale individuale (de familie) – sector public
6
Cabinete medicale de familie – sector privat
1
Cabinete stomatologice individuale – sector public
2
Cabinete stomatologice individuale – sector privat
2
Total cabinete
11
Laboratoare de tehnică dentară – sector privat
1
Farmacii – sector privat
2
Raportat la numărul de locuitori din 2009 care era de 8036 locuitori, tabelul de mai
sus redă situaţia ocrotirii sănătăţii astfel: la Nădlac există un medic la 730 de locuitori
şi tot atâtea cabinete medicale. Media în perioada socialistă era de un medic la 511
locuitori, de unde rezultă că nivelul de ocrotire a sănătăţii faţă de acum 20 de ani a
scăzut la cca 70 %.
2.5.2.2.3.

Nivelul de trai

În ceea ce priveşte nivelul de trai, acesta poate fi cuantificat ca un cumul de variabile,
între care concură venitul lunar, cantitatea de marfă asimilată de populaţie şi nivelul
de locuire.
În ceea ce priveşte venitul lunar şi cantitatea de mărfuri asimilate de populaţie, datele
sunt insuficiente. O informaţie conexă lămureşte însă gradul de implicare a populaţiei
în satisfacerea activităţii principale lucrative. Astfel datele statistice arată că 13,15%
dintre cei din câmpul muncii (altul decât casnic) lucrează până la 39 de ore
săptămânal, 48,97% lucrează 40 de ore săptămânal şi 37,77% din populaţie
lucrează între 41 – 61 de ore şi peste pe săptămână ( adică până la 7 zile lucrătoare
pe săptămână). Acest aspect arată faptul că din acest punct de vedere doar două
treimi din populaţie îşi permit o perioadă decentă de lucru pentru a-şi asigura venitul
necesar.
În ceea ce priveşte nivelul de locuire, situaţia statistică este prezentată sintetic mai
jos, la nivelul anului 2002.
Tabelul 28 Gospodării în 2002
Numărul gospodăriilor populaţiei
2 795
Numărul persoanelor care alcătuiesc gospodăriile populaţiei
8 138
Numărul camerelor de locuit
8 520
Suprafaţa camerelor de locuit - mp
139 170
Numărul locuinţelor - total
3 038
Din tabelul de mai sus reies următorii indici de locuibilitate: Nădlacul are cca. 2,91
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locuitori/gospodărie, respectiv 2,67 locuitori/locuinţă, ceea ce reprezintă coeficienţi
foarte buni; raportul locuinţelor din gospodării este de 1,08 locuinţe/gospodărie, ceea
ce înseamnă un grad mare de individualizare a locuinţelor. La Nădlac într-o cameră
locuiesc cca. 1,04 locuitori (deci aproape 1 locuitor/cameră) şi unui locuitor îi revine
17,10 mp. Aceşti coeficienţi arată că din punct de vedere al locuinţelor, nădlăcanii au
un nivel de trai ridicat.
La nivelul anului 2009, s-au eliberat 12 autorizaţii de construire pentru clădiri
rezidenţiale, a căror suprafeţe desfăşurate ajung la 2948 mp. De unde rezultă că
locuinţele din ultima perioada au o medie de cca. 245 mp/locuinţă, ceea ce
reprezintă locuinţe mari şi confortabile, ce depăşesc coeficienţii generali din anul
2002.
Nivelul de trai poate fi surprins şi prin nivelul dotărilor din locuinţele permanente şi
sezoniere. Acest aspect a fost surprins la nivelul anulul 2002 şi este prezentat în
tabelul 29.

Locuinţe, cu:
Apă în locuinţă
Canalizare în reţea publică
Canalizare în sistem propriu
Instalaţie electrică
Termoficare
Centrală termică
Baie în locuinţă
Baie în afara locuinţei
Bucătărie în locuinţă
Bucătărie în afara locuinţei

Tabelul 29 Dotările locuinţelor în 2002
3038
1766
300
1458
2999
221
159
1444
41
2730
220

Concluziile sunt evidente: doar mai puţin de 10% dintre locuinţe au toate utilităţile
asigurate, doar mai puţin de două treimi au apă-canal asigurate, doar cca.12% au
sisteme de încălzire moderne, mai mult de jumătate nu au baie deloc în locuinţă şi
cea mai mare parte a locuinţelor au bucătărie şi curent electric. Rezultă clar că
nivelul de dotări al locuinţelor este cu mult sub nivelul normal al unui oraş, în care se
tinde spre o asigurare cât mai mare cu putinţă a locuinţelor cu dotări.
2.5.3. Disfuncţionalităţi
Disfuncţionalităţile la nivelul populaţiei rezultă din analiza efectuată.
La nivel demografic, se observă o descreştere generală a populaţiei, fapt ce va
influenţa situaţia demografică viitoare. Sporul natural este negativ, care coroborat cu
evoluţia vârstei medii a populaţiei, arată tendinţa de îmbătrânire a populaţiei, cu o
îmbătrânire mai accentuată a populaţiei feminine.
În ceea ce priveşte resursele de muncă, doar 33,80% din populaţia stabilă era activă
şi doar 29% era ocupată, ceea ce reprezintă procente mici, o persoană întreţinând
prin muncă alte două. Există o rată mare de femei casnice. Sectorul primar este în
continuare deficitar din punct de vederea al implicării forţei de muncă, nedepăşind
20% din populaţia ocupată cu toate că potanţialul agricol al oraşului este foarte mare.
Acest sector este mult subclasat de cel terţiar care deţine cca. 70% din forţa de
muncă. Situaţia de întreprinzător nu este asumată decât de un sfert din populaţia
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ocupată, aceasta fiind o lipsă de curaj a populaţiei. În general, situaţia şomerilor
depăşeşte de câteva ori situaţia locurilor de muncă disponibile, dar totuşi în fiecare
an există locuri de muncă libere, ceea ce înseamnă că ori pregătirea necesară
locului de muncă nu corespunde cu cea a şomerilor, ori nivelul de venit al locului de
muncă nu satisface şomerul, ori sunt şomeri care se mulţumesc cu venitul din şomaj,
preferând să nu aibe un loc de muncă. Este un aspect des întâlnit în ultima perioadă.
La nivel social, slovacii apar ca o populaţie ce apreciază mai mult latura urbană a
oraşului, pe când românii apreciază mai mult liniştea şi mentalitatea oamenilor.
Gradul de dotare cu servicii sociale a Nădlacului este încă mic: o sală de clasă revine
la 35,39 copii, iar un medic răspunde de 730 de locuitori, ceea ce reprezintă indici
scăzuţi. Nivelul de trai din punct de vedere al venitului şi al numărului de ore
petrecute în activitatea principală de lucru, este nesatisfăcător pentru cel puţin o
treime din populaţie, existând cazuri în care angajaţii petrec mai mult de 61 de ore la
muncă săptămânal pentru a-şi asigura traiul, ceea ce duce la scăderea
randamentului muncii şi epuizarea populaţiei. Nivelul de dotare cu utilităţi al
locuinţelor este cu mult sub nivelul normal al unui oraş.
Toate aceste aspecte deschid direcţii clare de dezvoltare şi acţiune.
2.6. Circulaţia
2.6.1. Circulaţia rutieră şi transportul în comun
Circulaţia rutieră se desfăşoară la Nădlac pe trama stradală existentă.
Trama majoră a oraşului Nădlac este de tip ortogonal şi este alcăturită din străzi
colectoare perpendiculare şi paralele între ele. Lăţimea frontului stradal existentă
este destul de generoasă, ea variind între 10 şi 40 m. Reţeaua stradală a oraşului
Nădlac are ca axe principale partea stradală a drumului naţional DN7 de la km
589+280 până la km 593+100 (Str. J.G.Tajovsky şi Str. Independenţei), a drumului
judeţean DJ709J de la km 0+000 până la km 3+350 (Str. N.Bălcescu şi Str. Viile
Vechi) şi străzile ce se intersectează cu aceste drumuri şi străbat oraşul (Str. Ludovic
Boor, Str. 1 Decembrie, Str. M.Eminescu,Str. V.Lucaciu, etc).
Circulaţia rutieră din localitate este alcătuită din: circulaţie locală, circulaţie de tranzit,
şi circulaţie de penetraţie.
Circulaţia de tranzit care reprezintă valorile cele mai mari de trafic se desfăsoară în
principal pe străzile J.G.Tajovsky şi Independenţei care fac parte din sectorul stradal
al DN7.
Circulaţia de penetraţie se desfăsoară de asemenea în mare parte pe sectorul
stradal al drumului naţional DN7 şi pe sectorul stradal al drumului judeţean DJ709J.
Reţeaua stradală este dispusă pe direcţia est-vest (paralel şi perpendicular pe traseul
drumului naţional DN7 ) şi sud – nord, având intersecţii de tip „cruce” cu unghiuri de
90. Prospectele stradale au lăţimi de 10  40 m, fiind dispuse în aliniament şi palier.
În ceea ce priveşte clasificarea pe categorii de străzi a tramei stradale în intravilanul
Nădlac există următoalele categorii de artere: drumurile clasificate DN7 şi DJ709J
care îşi păstrează categoria funcţională în intravilan, restul străzilor sunt în categoria
a III-a, colectoare cu 2 benzi şi de categoria a IV-a, de folosinţă locală cu 1-2 benzi.
Există transport în comun din centrul oraşului (Piaţa Unirii) până la Vama Nădlac.
Lipseşte însă legătura centru gară, care ar asigura şi în raport cu cea existentă
legătura gară-vamă.
În afara drumului naţional DN7, a drumului judeţean DJ709J (în intravilanul
localităţii), respectiv a unui numar de câteva străzi care au o îmbrăcăminte asfaltică,
restul străzilor sunt nemodernizate, având o împietruire (balastare) pe o lăţime de 3,0
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 5,5 m. Starea tehnică a acestora este mediocră.
2.6.2. Circulaţia feroviară
În intravilanul actual, circulaţia feroviară se desfăşoară pe calea ferată 215, până la
gara terminus Nădlac, pe o distanţă de cca. 965 m dinspre est-sud-est. Gara se află
pe partea stângă a drumului european E68. Gara se află la cca. 1,5 km de Piaţa
Unirii şi 1,4 km de Bujacul Românesc, adică la cca. 20-25 min de mers pe jos. Faptul
că gara nu este legată de localitate prin curse interne de transport în comun face ca
transportul feroviar de persoane să nu fie preferat, în raport cu cel pe căi rutiere, care
au staţii în centru. Gara este dotată cu trei linii şi platforme de descărcare astfel că ea
funcţionează atât pentru circulaţia feroviară de marfă cât şi pentru călători. Acest
aspect este important pentru dezvoltarea activităţilor economice din localitate.
2.6.3. Circulaţia ciclistă şi pietonală
Circulaţia ciclistă se desfăşoară în oraş pe trotuarele incluse în profilele stradale.
Lipsesc din oraş pistele pentru ciclişti, chiar dacă o parte importantă din participaţii la
trafic din oraş sunt ciclişti.
Trotuarele pietonale sunt uneori degradate sau chiar lipsesc. Circulaţia pietonilor şi a
persoanelor cu handicap locomotor este îngreunată de starea precară a trotuarelor
pietonale şi lipsa acestora pe străzile periferice oraşului. Sunt amenajate treceri
pentru pietoni semnalizate corespunzător doar pe pe sectorul stradal al DN7, pe
sectorul stradal al drumului judeţean DJ709J şi câteva străzi principale.
2.6.4. Disfuncţionalităţi
Principalele disfuncţionalităţi în ce priveşte circulaţia rutieră în interiorul oraşului
Nădlac sunt următoarele:
- starea precară a majorităţii străzilor, lipsa unei structuri rutiere moderne şi a
elementelor de scurgere şi preluare a apelor pluviale;
- starea precară şi lipsa trotuarelor pentru circulaţia pietonală şi a persoanelor
cu handicap locomotor;
- lipsa pistelor pentru cilişti;
- lipsa amenajărilor şi semnalizărilor rutiere pentru trecerile pietonale;
- preponderenţa traficului rutier de tranzit pe pe sectorul stradal al drumului
naţional DN7 ce îngreunează semnificativ traficul local din oraş;
- lipsa unei reţele de transport în comun care să străbată oraşul de la est spre
vest (dinspre gară spre vamă) şi de la sud-vest spre nord-est (de la râul Mureş
spre cartierul Viile Vechi).
Aceste disfuncţionalităţi provoacă o serie de efecte negative asupra populaţiei şi
fondului construit, care pot fi sintetizate astfel:
- poluare prin ardere de carburanţi;
- aport permanent de praf, zgomot, vibraţii ce duc la deteriorarea fondului
construit, în special datorate traficului greu;
- accidente rutiere;
- durată mare de a parcurge oraşul de către pietoni (peste o oră) şi ciclişti ş.a.
Populaţia resimte influenţa în special a traficul de pe DN7, pe tot traseul din intravilan
precum şi influenţa traficului spre P.T.C.F. Nădlac, care uneori face cozi până în
localitate şi începând de la intrarea dinspre Pecica până mult după localitate, spre
Pecica.
86

2.7. Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial. Structură urbană şi
fond construit
2.7.1. Intravilan existent
Intravilanul existent a fost cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 59
din 10.08.1999, dar care a fost modificat prin Hotărârile de Consiliu Local Nădlac nr.
… din …, privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale.
2.7.1.1.

Suprafaţa, limite

Suprafaţă intravilanului actual este de 885,27 ha. Suprafaţa intravilanului aprobat în
1999 este de 824,30 ha, restul de 60,97 ha fiind rezultatul modificărilor ulterioare prin
PUZ a suprafeţei intravilanului. Limitele actualului intravilan se suprapun peste
limitele cadastrale ale imobilelor ce formează intravilanul. Planşa 01-Situaţia
existentă. Disfuncţionalităţi conţine grafic conturul intravilanului existent.
2.7.1.2.

Componenţa intravilanului existent

Intravilanul existent este alcătuit din trupul principal al oraşului Nădlac şi 36 de trupuri
izolate, dispersate cu precădere în partea de nord şi est a trupului principal.
Componenţa intravilanului existent este prezentată pe larg în tabelul nr. 30.

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
28.

Tabelul 30 Componenţa intravilan existent
Trupuri componente
Ha
Oraş Nădlac Trup principal
760,55
Curţi construcţii - fermă zootehnică
12,48
Curţi construcţii - fermă zootehnică
1,66
Curţi construcţii - fermă zootehnică
0,64
Curţi construcţii - fermă zootehnică
0,13
Curţi construcţii - fermă vegetală
0,57
Curţi construcţii - fermă vegetală
1,65
Curţi construcţii - fermă zootehnică
17,18
Curţi construcţii - fermă vegetală
0,50
Curţi construcţii - fermă ovine, Fermă Primărie
0,16
S.C. Suinprod S.A. - fermă vaci
4,79
S.C. Suinprod S.A. - fermă porci, S.C. Agroindustriala S.A. 24,12
centru de producţie
Curţi-construcţii – comerţ-servicii
6,89
S.C. Agroindustriala S.A. - ferma vegetală 4
0,98
S.C. Agroindustriala S.A. - ferma vegetală 3
2,21
S.C. Agroindustriala S.A. - ferma vegetală 2
1,04
S C. Agroindustriala S.A. - ferma vegetală 1
1,19
Fost complex creşterea animalelor
18,24
S.C. Agromec S.A. - secţia 1
1,38
S.C. Agromec S.A. - secţia 2
1,91
S.C. Apoterm S.A. – staţie de epurare
0,67
S.C. Piscicola Ineu S.A.+ Primăria Nădlac - fermă
0,18
S.C. Comcereal S.A.
5,85
P.C.T.F. Nădlac, staţie reglare gaz, S.C. Horticola S.A.
12,94
S.C. Horticola S.A. – ferma 2
0,19
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29.
30.
31.
32.
33.a
33.b
34.
35.
36.

S.C. Horticola S.A. – ferma 3
S.C. Horticola S.A. – ferma 4
S.C. Horticola S.A. – microferma
Canton frontieră
Pichet grăniceri
Pichet grăniceri
Parc petrolier
Schelă extracţie Pecica
Groapă de gunoi

0,33
1,22
0,77
0,13
1,53
1,08
0,30
0,67
1,50

O parte dintre aceste trupuri de intravilan nu mai funcţionează ca atare, în special
cele destinate zootehniei şi agriculturii, dar şi gospodăriei comunale. Aceste trupuri
vor fi ori excluse din intravilan, nemaifiind în concordanţă cu calitatea de intravilan, ori
propuse spre reconversie pentru funcţiuni actuale.
Numerotarea din tabelul de mai sus respectă numerotarea trupurilor din PUG expirat,
pentru o mai bună corelare a situaţiei existente cu situaţia propusă a PUG-ului
expirat.
2.7.2. Zone funcţionale
Principalele caracteristici ale zonelor funcţionale din intravilan sunt următoarele:
2.7.2.1.

Activităţi industriale şi de depozitare

Distribuţia spaţială a zonelor cu destinaţie industrială şi de depozitare acoperă
arealuri atât în vestul trupului principal al oraşului cât şi în estul acestuia. Principala
zonă industrială a oraşului o constituie zona de est, zonă a fostei fabrici de prelucrare
a cânepii (aparţinând S.C. Carin S.A.), precum şi peste drum de DJ 709J, faţă de
fosta industrie a cânepii, între oraş şi Viile Vechi, fostă zonă de servicii şi producţie a
cooperativei meşteşugăreşti. În componenţa zonei de activităţi industriale mai intră
zone din trupul principal situate pe DN 7, la intrarea acestuia în oraş dinspre Pecica,
zone obţinute prin conversie prin aprobarea unor PUZ-uri ulterioare PUG-ului din
1999, precum şi trupuri izolate situate la est de trupul principal. Zona de est este
nefuncţională în cea mai mare parte la ora actuală, aşteptând noi utilizări. Zona de
vest este alcătuită din activităţi de mică industrie (prelucrarea laptelui, morărit,
producerea berii, panificaţie). O zonă industrială ca trup izolat se găseşte pe drumul
către P.C.T.F. Nădlac, însă de dimensiuni reduse. În general zonele industriale au o
poziţie relativ bună faţă de oraşul propriu zis, ocupând zone periferice, au o bună
accesibilitate şi o dotare cu utilităţi satisfăcătoare sau acces facil la acestea.
Caracteristica principală a acestora este legătura cu agricultura, fiind în mare
majoritate unităţi de producţie cu specific agricol.
Din această categorie mai fac parte două trupuri izolate destinate industriei
extractive, ce aparţin schelei de extracţie Pecica. Activitatea în acestea este
întreruptă, doar din motive de rentabilitate, nu de epuizare de resurse.
2.7.2.2.

Activităţi agro-zootehnice

Activitatea agrozootehnică fiind una definitorie în teritoriu, unităţile agro-zootehnice
au un caracter de dispersie în teritoriul agricol sub formă de trupuri izolate, dispuse la
sau cu accesibilitate faţă de drumurile principale din teritoriu, dar ocupând cu
preponderenţă zona de nord şi est a teritoriului administrativ, zona suprapusă peste
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cernoziomurile dezvoltate pe depozite loessoide cuaternare. Astfel se întâlnesc un
număr de 28 de trupuri izolate la care se adaugă zonele din estul intravilanului, la
ieşirea spre Viile Vechi, dintre care cca.11 trupuri au destinaţia zootehnică fiind
situate mai aproape de trupul principal sau de căile majore de circulaţie din teritoriu,
restul trupurilor fiind de producţie agricolă.
Disfuncţionalitatea majoră în legătură cu acestea este accesibilitatea precară a
acestora, care se face pe drumuri de pâmânt, inutilizabile pe timp ploios, cu vehicole
mici.
2.7.2.3.

Servicii

Serviciile sunt relativ bine reprezentate în teritoriu, zona lor funcţională ocupând
nucleele centrale, arterele principale rutiere ale oraşului, dar şi o acoperire a
întregului teritoriu, la nivelul celor destinate nevoilor zilnice ale populaţiei. Astfel cele
două centre urbane: românesc şi slovac, cumulează în jurul lor majoritarea instituţiilor
urbane: primăria, şcolile, bisericile, casa de cultură, muzeul etnografic slovac, poliţia,
pompierii, loteria, poşta, sediul Romtelecom, etc. Tot aici se întâlnesc şi alte servicii
importante pentru comunitate: piaţa agro-alimentară, uniunea slovacilor, precum şi
servicii comerciale dintr-o gamă variată: frizerie, coafură, magazine alimentare şi
nealimentare, reparaţii, ş.a. Zona din imediata apropiere a DN7 şi DJ 709J, este
presărată cu servicii din domeniile turism, comerciale, dar şi instituţii publice de
învăţământ, sănătate şi asistenţă socială. Servicii se întâlnesc şi în trei locaţii mai
compacte de-a lungul DN7 şi anume: fosta zonă liberă din trupul P.C.T.F. Nădlac,
noul campus şcolar din vestul trupului principal şi amplasamentul de servicii-comerţ
de la intrarea dinspre Pecica, amplasament mărit faţă de PUG-ul vechi şi obţinut prin
schimbare a destinaţiei în urma aprobării unui Plan Urbanistic Zonal în 2010. Zona
de locuinţe conţine relativ uniform distribuite în teritoriu, ceva mai sărac în sud-vest-ul
trupului principal, servicii comerciale destinate traiului zilnic al populaţiei. Cartierul
Viile Vechi are în centrul său o mică zonă de servicii, în care funcţionează o şcoală.
Este cea mai slab dotată zonă cu servicii.
2.7.2.4.

Locuinţe

Zona de locuit reprezintă cea mai mare parte a teritoriului intravilan. Ea se
cumulează în două mari zone compacte: oraşul propriu zis şi cartierul Viile Vechi. În
cadrul acestor zone funcţionale coexistă atât locuinţe individuale, dominante, cât şi
locuinţe colective, ultimele din perioada socialistă şi ocupând poziţii centrale şi având
un parter comercial şi 3-4 etaje. Tipul de locuire individuală acoperă întreaga paletă
de la cea de tip rural la cea urbană în imobile cu nivel înalt, centrale. Gradul de
confort al zonei de locuit este mare din punct de vedere al indicilor de locuibilitate dar
mic din punct de vedere al dotării cu utilităţi urbane. În cadrul zonei de locuit sunt cât
de cât uniform presărate servicii şi instituţii publice cât şi spaţii verzi de manieră să
facă zona rezidenţială cât mai plăcută. Forma actuală a zonei de locuit s-a definitivat
în urma inundaţiilor din 1834, când Bugeacul Românesc a fost complet inundat şi s-a
construit primul dig de apărare împotriva inundaţiilor, dolma, lundu-se decizia mutării
braţului Mureşului de lângă dig, mai la sud, pe poziţia actuală.
O disfuncţionalitate importantă sesizată la zonele noi estinse prin PUG-ul aprobat în
1999 este suprapunerea unor din acestea cu zone joase, inundalbile, aspect
considerat incompatibil cu o astfel de zonă. În caz contrar, având în vedere
fenomenul de inundaţie de ape interioare, de care suferă şi zonele rezidenţiale care
s-au suprapus în timp peste asemenea zone joase sau foste pâraie sau mlaştini,
efectul asupra viitoarelor construcţii ar fi similar cu cel actual din zonele cu probleme
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de umiditate.
2.7.2.5.

Căi de circulaţie şi transporturi

Zona pentru căi de comunicaţie şi transporturi se suprapune peste trama stradală
existentă la care se adaugă zonele feroviare şi platforma de transport situată în estul
trupului principal de intravilan.
Principala caracteristică a zonei de căi de comunicaţie rutiere este dată de forma
tramei stradale, carteziană, şi de dimensiunile acesteia, relativ generoase, specifice
satelor de câmpie, de influenţă austriacă. Zonele verzi largi cuprise în cadrul
profilelor stradale completează aspectul acesteia. Accesibilitatea generală datorată
tipului de tramă stradală este cea mai ridicată. În cartierul Viile Vechi reţeaua stradală
este regulată dar mult mai puţin generoasă şi puţin dezvoltată astfel că surprinde un
caracter mult mai agrar, viticol.
Principala zonă de comunicaţie feroviară o constituie calea ferată terminus ce vine
dinspre Şeitin şi intră în oraş pe la est, precum şi zona gării propriu-zise,
dezvoltându-se pe o lungime de cca. 1 km paralel cu şi la DN7. Zona dă acces la o
mică platformă industrială şi de depozitare de la DN7.
Zona de transporturi este reprezentată de o unitate de transporturi situată pe DJ
709J, la ieşirea spre Viile Vechi. Disfuncţionalitatea cea mai mare a acesteia este
apropierea de zonele rezidenţiale.
2.7.2.6.

Spaţii verzi şi sport

Zona de spaţii verzi şi sport, este cumulată în patru locaţii, dar este dublată de
spaţiile verzi generoase, de aliniament. Acestea ocupă teritoriul central al pieţii Unirii
(parc), zona de sud-vest a oraşului, între zona rezidenţială şi primul dig (zonă verde),
zona de sud, ce cumulează Păduriţa, cel mai mare parc amenajat al oraşului şi
terenul de sport orăşenesc, la est de aceasta şi zona de dotări sportive din vestul
trupului principal cuprinzând ştrandul şi sala de sport. La acestea se mai adaugă
spaţii verzi rezultate în urma corectării tramei stradale, la intrarea dintre est a DN7,
unde acesta îşi schimbă direcţia spre nord, precum şi zone verzi de protecţie de-a
lungul fostei industrii a cânepii spre zona rezidenţială. Toate acestea sunt zone
publice urbane. Zona cuprinde cea mai mare parte din dotările urbane necesare
populaţiei, dotări care în cea mai mare parte au trecut prin procese de reamenajare.
2.7.2.7.

Gospodărie comunală

Zona de gospodărie comunală cuprinde fosta rampă de gunoi, acum închisă, situată
la nord de trupul principal şi trei cimitire amplasate uniform în teritoriu, unul la nord,
unul la sud-vest şi unul la est, acoperind în întregime nevoile prezente şi viitoare
(următorii 10 ani) ale populaţiei. Disfuncţionalitatea majoră a acestora este
apropierea de zonele locuite, astfel că nu este posibilă la ora actuală respectarea
zonei de protecţie de 50 de metri de la limita de protecţie a acestora.
2.7.2.8.

Echipare edilitară

Zona destinată echipărilor edilitare cuprinde suprafeţe cuprinse în trupuri izolate şi
zone din trupul principal destinate staţiei de epurare, trup izolat la vest, forajele şi
gospodăria de apă în estul trupului principal şi o staţie de pompe a A.N.I.F.-ului
situată la DN 7, pe canalul Crac. Aceste suprafeţe nu provoacă disfuncţionalităţi în
cadrul teritoriului.
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2.7.2.9.

Destinaţie specială

Zona cu destinaţii speciale cuprinde pe teritoriul Nădlac unităţi cu caracter
grăniceresc: Punctul de trecere al frontierei Nădlac, situat în vestul teritoriului
administrativ, sediul unei unităţi de grăniceri, situat la ieşirea spre nord din oraş, un
canton de frontieră şi două pichete de grăniceri, situate în nord-vestul teritoriului
administrativ ca trupuri izolate. Zonele nu prezintă disfuncţionalităţi majore, singura
sesizabilă fiind accesul la cantonul şi pichetele de grăniceri care la ora actuală se
face pe drumuri agricole de pământ.
2.7.2.10. Alte zone funcţionale
În cadrul altor zone funcţionale se înscriu terenurile libere (pe care se practică actual
grădinăritul), terenurile acoperite permanent cu ape şi terenurile neproductive.
Terenurile libere pe care actual se practică grădinăritul sunt grupate în cartierul Viile
Vechi.
În ceea ce priveşte zonele acoperite în permanenţă cu apă, cuprinse în intravilan, ce
nu au destinaţie sportivă sau productivă, acestea nu sunt întinse ca suprafaţă dar
cuprind în general canale de desecare, ca de ex. canalul Crac, situat pe cursul vechi
al Mureşului, între oraş şi Păduriţă, ce se continuă spre nord în zona industiei cânepii
şi continuă peste DJ 709J spre extravilan, precum şi zona de desecări din interiorul
zonei industriale ce separă oraşul de cartierul Viile Vechi.
Terenurile neproductive sunt cele ocupate de al doilea dig de apărare împotriva
inundaţiilor, situat la sud de oraş.
2.7.3. Bilanţ teritorial
Bilanţul teritorial reprezentând proporţia dintre suprafeţele ocupate de zonele
funcţionale pe întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază s-a întocmit atât pentru
extravilan cât şi pentru intravilan.

2.7.3.1. Bilanţ teritorial pe categorii de folosinţă al suprafeţelor din
teritoriul administrativ
Bilanţul teritorial s-a întocmit pe categorii de folosinţă, conform evidenţelor
cadastrale. Tabelul 31 cuprinde acest bilanţ referitor la situaţia existentă.
Conform ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUG,
intravilanul existent este considerat suma dintre suprafaţa totală intravilană şi cea
destinată curţilor-construcţii din extravilan, adica 888,27 ha. Din punct de vedere
juridic însă (aşa cum apare la OCPI Arad), teritoriul intravilan cuprinde 885,27 ha,
adică fără curţile-construcţii din extravilan.
Se observă că suprafaţa agricolă reprezintă 91% din teritoriul administrativ, respectiv
87,90% arabil, ceea ce arată clar potenţialul sectorului primar de redresare
economică a oraşului. Acest tabel trebuie însă coroborat cu situaţia privind categoria
de calitate a terenurilor din punct de vedere al productivităţii, pentru a avea o imagine
completă referitoare la potenţialul terenului agricol. Se observă de asemenea că
păşunile şi apele reprezintă cca. 3% fiecare din totalul teritorial administrativ, ceea ce
arată direcţii complementare posibile de utilizare a terenului.
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9,00
9,00

4,00
4,00

Ape

Păduri

Vii
3,00
3,00

376,10
8,90
385,00

Neproductiv

397,50
2,50
400,00
91,00

Curţiconstrucţii

11472,50
232,49
11705,00

Drumuri,
căi ferate

Extravilan
Intravilan
TOTAL
% din total

Păşuni,
fâneţe

Arabil

Agricol

Livezi

Teritoriul
administrativ al
oraşului Nădlac

Tabelul 31 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului administrativ
CATEGORII DE FOLOSINŢĂ (ha)
Neagricol
TOTAL

70,62
238,38
309,00
9,00

3,00
390,00
393,00

98,00
9,00
107,00

12429,72
885,27
13315,00
100,00
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Se observă cuamtumul foarte redus de vii, livezi şi păduri (între 0,02-0,06%) ceea ce
reprezintă un potenţial aproape inexistent bazat pe aceste surse primare.
2.7.3.2.

Bilanţ teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent

Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent este prezentat în
tabelul 32 de mai jos.
Tabelul 32 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent
Zone funcţionale
Suprafaţa (ha)
Procent
% din total
Oraş - trup
Trupuri
TOTAL
intravilan
principal
izolate
LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
365,12
365,12
41,24
COMPLEMENTARE
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI
47,37
6,82
54,19
6,12
DEPOZITARE
UNITĂŢI AGRO9,40
94,32
103,72
11,71
ZOOTEHNICE
INSTITUŢII ŞI SERVICII
32,75
11,86
44,61
5,04
DE INTERES PUBLIC
CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI
156,56
0,26
156,82
17,71
TRANSPORT,
din care:
149,73
0,26
149,99
16,94
 Rutier
6,83
6,83
0,77
 Feroviar
SPAŢII VERZI, SPORT,
20,55
20,55
2,32
AGREMENT, PROTECŢIE
CONSTRUCŢII TEHNICO1,11
0,55
1,66
0,18
EDILITARE
GOSPODĂRIE
26,10
1,50
27,60
3,11
COMUNALĂ, CIMITIRE
DESTINAŢIE SPECIALĂ
0,53
10,41
10,94
1,23
TERENURI LIBERE
85,57
85,57
9,66
(grădinărit)
APE
8,90
8,90
1,00
PĂDURI
TERENURI
5,15
0,44
5,59
0,63
NEPRODUCTIVE
TOTAL INTRAVILAN EXISTENT
885,27
100,00
Din tabelul de mai sus se observă că aproape jumătate (48,6%) din terenul intravilan
actual este destinat locuirii şi funcţiunilor conexe (servicii, zone verzi), mai bine de un
sfert (27,49%) este destinat activităţilor productive (industrie, agricultură, grădinărit),
iar celălalt aproape un sfert (23,91%) dotărilor şi funcţiunilor secundare (cai de
circulaţie, tehnico-edilitare, gospodărie comunală, destinaţii speciale, ape şi terenuri
neproductive), ceea ce reprezintă o situaţie echilibrată, din punct de vedere al
utilizării terenurilor din intravilan.
Se remarcă ponderea mare a suprafeţelor destinate activităţilor agricole (21,37%) ce
reprezintă mai bine de trei sferturi din suprafeţele destinate activităţilor productive, şi
de aici reieşind specificul economic anterior al oraşului.
Se poate observa ca suprafaţa de min. 25 mp/locuitor de zonă verde obligatorie de
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asigurat până în 2013, este deja uşor depăşită de situaţia existentă care cumulează
o valoare de 25,63 mp/locuitor.
În ceea ce priveşte disponibilitatea de teren, cel mai mult se întâlneşte această
situaţie în cartierul Viile Vechi, atât în cadrul fondului construit existent cât şi în zona
de grădinărit. Restul zonelor sunt compacte şi permit doar densificări.
Densităţile locuitorilor la ora actuală au următoarele valori:
 21,95 loc/ha luând în considerare doar zona de locuit;
 9,08 loc/ha raportat la trupul principal de intravilan;
 9,05 loc/ha la nivelul întregului intravilan al oraşului.
Aceste densităţi sunt caracteristice mediului rural, ceea ce arată că localitatea este
una aerisită, dar care poate totuşi prin densificare să mai primească locuitori, până la
atingerea unui nivel urban.
Gradul de dotare cu instituţii şi servicii la nivelul întregului oraş este satisfăcător, însă
la nivelul cartierelor, Viile Vechi este realmente deficitar.
2.7.4. Structură urbană şi fond construit
2.7.4.1.

Elemente de structură urbanistică.

Elementele de structură urbanistică se referă la analiza planimetrică, morfostructurală şi parcelară a oraşului Nădlac.
În momentul de faţă, oraşul Nădlac are o structură generală dependentă prea puţin
de vecinătatea Mureşului (care limitează vatra aşezării către sud), care a impus doar
un contur relativ curb, urmând traseul actual al malului. În rest, structura stradală
respectivă (în reţea rectangulară) reprezintă aplicarea unui model urbanistic frecvent
întâlnit în zona Câmpiei Aradului (cursul inferior al Mureşului), în intervalul sf. sec.
XVIII-înc. sec. XIX. Efectul acestei sistematizări habsburgice este cu atât mai evident
dacă se compară planul actual cu cel din anii ’70 ai sec. XVIII (Ridicarea Josefină), în
care apare structura nesistematizată (neregularizată). E de presupus că, în cazul
particular al Nădlacului, această sistematizare să fi ţinut cont parţial de vechea
structură care, conform Ridicării Josefine, este relativ ordonată: o axă majoră estvest (vechiul drum de tranzit) şi cinci străzi perpendiculare pe ea.
Forma generală a intravilanului este neregulată şi generată de evoluţia ariei aşezării
în ultimele două secole. Aceasta se suprapune aproape în întregime ca şi contur
terenului mai sus, neinundabil de pe amplasament. Anexele 2.5 şi 2.10 surprind
acest fapt.
Reţeaua stradală a ariei principale, urbane, este de tip “cartezian“, rectangular, cu
străzi orientate aproximativ est-vest şi nord-sud. Ea nu este uniformă, unele carouri
(grupări parcelare) fiind mai mari (zonele de sud-vest şi nord-est), altele fiind mai
mici, cu o densitate mai mare (zonele de vest şi nord-vest, zona centrală). Parcelarul
este adaptat acestei geometrii şi situaţii, parcelele fiind majoritar dreptunghiulare şi
oscilând între 500-700 mp. şi 1500-2000 mp. Zonele cele mai dense sunt în centrul
Slovac (aria din jurul Bisericii Evanghelice Slovace) extins spre est şi vest.
Regularitatea respectivă nu se menţine şi în sudul intravilanului (mai ales în sudvest), unde unele străzi sunt relativ curbe, generând parcele deformate. Situaţia este
comună întregii zone vecine cu braţul Mureşului şi în sud-est.
Un element important, asociat morfo-structurii Nădlacului este reprezentat de
alinimentele stradale de arbori (în general 3 rânduri) care creează o atmosferă
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aparte, protejează clădirile de locuit (făcând umbră în timpul caniculei de vară şi
absorbind praful caracteristic Câmpiei Mureşului şi diferitele noxe) şi generează o
imagine stradală complexă şi dinamică (în funcţie de anotimpuri).
În nord-estul vetrei urbane propriu-zise, există o arie locuită de o factură deosebită
(“Viile vechi”), având drept axă drumul spre Peregu Mare. Iniţial era o parcelare cu
plantaţii viticole cu locuire sezonieră, transformată treptat în locuire permanentă. Este
o parte din ampla arie ocupată de sălaşele care înconjurau Nădlacul înspre nord, de
la nord-vest până spre nord-est. În perioada de maximă expansiune a fenomenului
(sec. XIX-prima jum. a sec. XX), erau cca. 700-800 şi sunt vizibile pe planurile din
1864 şi 1884. Documentar, sunt amintite, în număr mare, în sec. XVIII. Revenind la
“Viile vechi”, această arie are un parcelar foarte dispersat, organizat prin alei relativ
paralele şi orientate est-vest. Axa principală, în care debuşează respectivele alei, se
desfăşoară de-alungul drumului către Peregu Mare, unde parcelele au tendinţa de
desfăşurare continuă pe ambele fronturi. Şi această arie este integrată intravilanului.
Nădlac are două centre, corespunzătoare celor două mari comunităţi: română şi
slovacă. Sunt centre care tind să se unească, inclusiv ca urmare a existenţei a două
variante de traseu de tranzit care le traversează, generând activarea zonelor
respective.
Centrul ariei româneşti (româno-sârb) este amplasat în sud, spre Mureş,
suprapunând aproape perfect vechiul centru medieval al Nădlacului. El are o
organizare în formă de ”L”, cu cele două laturi direcţionate est-vest (str. I. Slavici) şi
nord-sud (str. 1 Decembrie). Este centrat pe Biserica Ortodoxă Românească şi alte
clădiri de cult (Biserica Greco-Catolică şi Biserica Ortodoxă Sârbă) sau de interes
comunitar (Primăria, Casa de Cultură-actuală şcoală, alte şcoli, grădiniţe, dispensare
etc.). Această arie suprapune vechiul centru medieval al Nădlacului, acumulând, în
decursul timpului, vechile arhitecturi, acum dispărute. Este un context care explică
existenţa unor situri arheologice incluse sau articulate acestei arii.
Centrul ariei slovace aparţine extinderii urbanistice din sec. XIX, din nordul vechii
aşezări şi este concentrat în jurul Bisericii Reformate Slovace şi altor clădiri publice
(Liceul Slovac, Biserica Romano-Catolică, comerţ, servicii, instituţii diverse). Are o
organizare compactă, în jurul unui parc care joacă rol de spaţiu public major şi a
actualei pieţe din vestul Bisericii Reformate Slovace.
Este important de repetat faptul că există tendinţa de racordare a celor două centre,
prin prelungirea Centrului Slovac spre vest şi sud şi a Centrului Românesc spre nord.
Rezultă în felul acesta o amplă arie urbană cu un ţesut dens şi cu o arhitectură
tradiţională de foarte bună calitate, în care au fost inserate dotări de interes local.
Ţesutul (morfologia) aşezării depinde de geometria generală a reţelei stradale, de
schemele parcelare amintite mai sus şi de tipul de ocupare a parcelelor, generând
maniere relativ uniforme de constituire a fronturilor stradale şi cu densităţi
deasemenea uniforme. Dinamismul imaginii stradale este dat de caracteristicile
arhitecturale diferite (adaptate unor stiluri anume) şi aliniamentele stradale despre
care am amintit anterior. În ceea ce priveşte densitatea, cele câteva arii din zonele
centrale, pe care le-am amintit deja, au densităţi mai mari.
Modul de mobilare al parcelelor este tipic pentru zona de câmpie Banat-Crişana. În
majoritatea parcelelor se respectă organizarea iniţială, în care clădirea de locuit este
perpendiculară pe stradă, anexele fiind amplasate în prelungirea ei. În zonele
centrale, există tendinţa de a se ocupa în întregime frontul stradal (clădirea având
formă de ”L”), rezultând aliniamente continue de clădiri de locuit, între care încep să
apară mici unităţi comerciale. Acelaşi fenomen se constată şi în zonele de legătură
dintre cele două centre (între străzile Victoriei şi 1 Decembrie) şi racordurilor dintre
ele (străzile I. Slavici şi N. Bălcescu).
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Caracterul specific al oraşului este dat de vecinătatea Mureşului (de care este
separat prin dig la care se adaugă parcul ”Păduriţă”), de reţeaua stradală uniformă,
organizată geometric, de aliniamentele stradale de arbori, de tipul de parcelar şi de
ţesut urban, precum şi de modul de mobilare al parcelelor, de constituire a fronturilor
stradale, toate corelate cu tipul de casă tradiţională. Se adaugă maniera de
conformare a centrelor, în care arhitecturile majore, de interes comunitar, reprezintă
valori istorice şi artistice notabile, la care se articulează parcul (fosta Piaţa Unirii) şi
aliniamentele stradale de arbori. Merită relevat şi caracterul particular al ariei din
nord-est (”Viile Vechi”). Toate acestea se constituie într-un ansamblu care merită să
fie protejat în maniere diverse, dar concurând către menţienerea caracterului specific
şi coerenţei de ansamblu şi de detaliu. El trebuie să fie un puternic atú, în
perspectiva unei dezvoltări viitoare durabile, autosusţinute.
2.7.4.2.

Arhitectura

2.7.4.2.1.

Evoluţie

Evoluţia arhitecturii nădlăcane urmăreşte îndeaproape perioadele de dezvoltare ale
aşezării de-a lungul timpului.
ETAPA MEDIEVALA (INCLUSIV ETAPA OTOMANA)
Această etapă nu a lăsat urme supraterane în oraşul actual, dar există, în mod cert,
numeroase vestigii subterane. Acestea ar trebui să conţină date despre principalele
arhitecturi edificate atunci (“mănăstirea Kenez”, prima Biserica Catolică,
Castelul/cetate, “Biserica din Dolmă“, Biserica Românească veche etc.) cu stiluri
având elemente romano-gotice sau eventual bizantine.
Arhitectura minoră (locuirea şi elemente auxiliare ei) este dificil de definit. Este
plauzibil să fie modestă, joasă, edificată din resurse locale, aidoma celei care se
menţine astăzi din sec. XVIII-XIX.
ETAPA DE TRANZIŢIE (SEC. XVIII)
Odată cu intrarea Nădlacului în componenţa statului habsburgic şi relansarea sa de
după confictele din sec. XVII, arhitectura rezidenţială continuă tradiţia locului,
transmisă până spre sec. XX. Dintre vechile arhitecturi majore continuă să
funcţioneze Bisericile din Dolmă şi Velj, la care se adaugă temporar o Biserică
Ortodoxă Românească construită din lemn. Deasemenea, este edificată prima
Biserică Ortodoxă Sârbească. Nici această etapă nu a lăsat urme supraterane, unele
elemente fiind demolate ulterior, altele reconstruite. În ceea ce priveşte arhitectura
civilă rezidenţială este posibil ca anumite clădiri din sudul oraşului să conţină părţi din
această perioadă, înglobate în arhitectura actuală. Ele pot fi detectate fie arheologic,
fie prin decopertare, fie prin alte studii preliminare unor intervenţii asupra lor.
ETAPA MODERNĂ (SEC. XIX- SEC. XX)
Această etapă este cea mai lesne de definit. Se poate considera că ea a definit
stilistic Nădlacul. Arhitectura majoră de cult (Bisericile Reformată Slovacă, Ortodoxă
Românească şi Sârbească, Greco-Catolică Românească şi Catolică) şi civilă
(Primăria, şcoli, grădiniţe, sedii ale unor organisme urbane diverse etc.) este
prezentă în Nădlacul actual şi domină peisajul urban, dându-i un caracter particular.
Această arhitectură intră în relaţie şi participă la compoziţia spaţiilor publice majore
(Piată Centrală în primul rând sau străzile formând reţeaua majoră), aşa cum au
rezultat în urma sistematizării de la sf. sec. XVIII.
Arhitectura rezidenţială obişnuită parcurge şi ea o evoluţie descrisă mai sus,
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putându-se defini cel puţin 3 etape (tradiţională, eclectică, Art-Nouveau), la care se
adaugă un mare număr de clădiri particulare nedefinite stilistic, dar corect inserate în
fronturile respective şi ridicate în întreaga perioadă.
În ultima parte a sec. XX şi primul deceniu al sec. XXI, puţine arhitecturi majore sau
minore au fost adaptate caracterului specific al Nădlacului. Ne referim atât la blocurile
comuniste din centru cât şi la intervenţiile particulare din ultimele decenii. Ele
distorsionează (deocamdată nu foarte grav) elementele istorice şi tradiţionale
valoroase, generând un început de haos urbanistic care trebuie diminuat în etapele
următoare.
2.7.4.2.2.

Arhitectura majoră. Descriere, vârstă, stare

Arhitectura majoră reprezintă totalitatea obiectelor de arhitectură prezentate mai sus
în care funcţionează majoritatea serviciilor publice: administraţie, cult, învăţământ,
cultură, sedii diverse, etc. Principalele obiecte arhitecturale ce formează arhitectura
majoră sunt: Biserica Reformată, Biserica Ortodoxă Românească, Biserica GrecoCatolică Românească, Biserica Ortodoxă Sârbească, Biserica Catolică, Grupul
Şcolar G.J. Tajovski, Primăria, Grădiniţa de pe str. 1 Decembrie, Casa de cultura,
cinematograful, câteva clădiri de şcoală. Dintre acestea pot fi alese monumentele de
for public.
În ceea ce priveşte vârsta, subcapitolul de evoluţie de mai sus încadrează în timp
arhitectura majoră.
În ceea ce priveşte starea fondului construit major, acesta este într-o stare mult mai
bună decât cel minor, beneficiind de fonduri publice de refacere şi întreţinere.
2.7.4.2.3.

Arhitectura minoră. Descriere, vârstă, stare

Arhitectura minoră este cea rezidenţială cu anexele aferente.
Gospodăria conţine o clădire de locuit, spre stradă şi anexe spre grădină. Frecvent,
clădirea principală respectă, deasemenea, tradiţia, fiind conformată pe baza unui
plan dreptunghiular-prelung, cu o prispă (”târnaţ”) însoţind casa spre curte.
Planimetric, evoluţia ei s-a petrecut în sensul descris mai sus, definindu-se
gospodării de tip închis spre stradă. Stilistic, se constată existenţa mai multor tipuri,
urmând, în mare, evoluţia stilurilor, dar având un caracter provincial, rural. Toate sunt
parter.
Cel mai vechi tip de locuinţă (prima jumătate a sec. XIX) menţinut (conform
informaţiilor actuale), este întâlnit în special în zona slovacă. Casa este relativ joasă,
acoperită în două pante (iniţial cu stuf), cu fronton triunghiular spre stradă şi prispă cu
stâlpi şi balustradă din lemn. Asemenea clădiri, edificate din materiale tradiţionale, cu
caracteristici fizice de foarte bună calitate, există încă, în număr mare; unele sunt
renovate. Un exemplu este Muzeul Slovac, de pe str. I.G.Tajovski.
Un al doilea, este de stil compozit (eclectic), din jumătatea a doua a sec. XIX, în care
casa, fie simplă (perpendiculară spre stradă), fie în formă de ”L” (o aripă ocupând
frontul stradal în întregime sau parţial), are o decoraţie tipică, aglomerată în zona
accesului, ferestrelor şi cornişei.
Al treilea tip nu conţine elemente de plan sau volum deosebite faţă de primele două,
dar are o decoraţie parietală de tip ”Art Nouveau”, iarăşi simplificată, conform
posibilităţilor modeste ale comanditarilor.
Un al patrulea tip este reprezentat de clădirile de locuit fără o stilistică anume, fără
decoraţie de faţadă sau alte elemente caracteristice. Unele dintre ele au rezultat
astfel prin intervenţii de ultimă oră, care au presupus distrugerea decoraţiilor de
faţadă şi aplicarea unor noi tencuieli strident colorate. Ele se înscriu, însă, în tipul de
97

front fragmentat sau continuu, precum şi în volumetria tradiţională. Marea majoritate
respectă aliniamentele stradale corespunzătoare zonelor respective.
Clădirile de locuit multietajate (blocurile de locuinţe colective, P+2-P+4, unele cu
comerţ la parter), edificate în perioada comunistă (anii’80) formează fragmente de
fronturi în Zona Centrală Slovacă (str. Victoriei, N. Bălcescu-Piaţa, G. Coşbuc) şi
înlocuiesc vechile fronturi de case (vizibile în fotografiile din anii ’70). Gabaritul
depăşindu-l cu mult pe cel tradiţional, arhitectura modestă şi calitatea slabă a
execuţiei (tipice pentru anii ’80) le individualizează într-o manieră negativă în peisajul
urbanistic şi arhitectural al Nădlacului.
Clădirile contemporane se caracterizează, în marea majoritate a cazurilor, prin lipsa
de respect pentru regulile existente, dominante. Dacă regimul de înălţime (frecvent
P+1) ar putea fi scuzat din motive funcţionale, există alte caracteristici care le exclud
din ansamblul contextual: retragerea faţă de frontul stradal (rezultând ştirbiri ale
frontului), izolarea în cadrul lotului, planimetrie întâmplătoare, sisteme de acoperire
complicate, ciudate, culori stridente. Edificarea lor este asociată, în marea majoritate
a cazurilor, defrişării aliniamentelor stradale amintite, fapt ce creează o altă
disfuncţionalitate majoră a contextului respectiv. Noile clădiri şi aşa urâte,
disproporţionate, devin mult mai prezente în frontul stradal respectiv. Ele
funcţionează foarte bine ca exemple ”a contrario”, de tipul: ”nu faceţi aşa”. Din
păcate, ele au tendinţa de a se înmulţi şi au drept efect deteriorarea imaginii
arhitecturale a oraşului.
Starea arhitecturii minore este în general direct proporţională cu apropierea de
centrele oraşului, în sensul că cele din zona centrului sunt mai îngrijite, iar cele
periferice fiind şi mai sărace, sunt mai puţin îngrijite. În general fondul vechi construit
are nevoie de reabilitări structurale, termice, igienizări şi înlocuiri de elemente de
suprafaţă.
2.7.4.2.4.

Informaţii arhitectural stilistice

La începutul sec. XIV biserica din Nădlac exista în centrul aşezării, biserică
funcţionând în sec. XVI alternativ pentru catolici şi ortodocşi; este, probabil, cea care
astăzi se numeşte “Biserica din Dolmă” sau “Biserica Turcească”; conform unor
informaţii mai vechi, ar fi avut un turn (sau două), de piatră, cu o boltă gotică în reţea
şi o fortificaţie în jur; dispărută.
În jumătatea a II-a a sec. XV- se ridică din lemn curtea fortificată (asimilat unui castel)
a familiei Jáksič din Nădlac; este protejată printr-un şanţ de apărare; dispărută.
În 1518 urmând incendierii castelului vechi, este terminat noul castel din Nădlac,
construit din piatră şi cărămidă; dispărut.
După mijlocul sec. XVIII- Biserica Ortodoxă Românească din Nădlac se construieşte
din lemn; dispărută.
Între 1821-1822- se construieşte Biserica Evanghelică (de confesiune Augustină), de
stil Baroc, cu turn înalt de 54 metri.
Între 1822-1829- se construieşte Biserica Ortodoxă Română, de stil Baroc/Rococo;
este pictată de pictorul bănăţean Ioan Zaicu (1868-1914.)
În prima jumătate a sec. XIX- se construiesc numeroase clădiri particulare (locuinţe)
din materiale locale (pământ bătut, lemn, acoperiş din stuf etc.), conform unui stil
care poate fi definit ca “local, al Câmpiei de Vest”; fără decoraţii de faţadă
În 1846- se fondează Biserica Romano-Catolică din Nădlac- cu elemente de stil
Neogotic.
În 1846- se fondează Biserica Greco-Catolică, românească, din Nădlac- cu elemente
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de stil Baroc provincial.
În jumătatea a doua a sec. XIX- se edifică numeroase clădiri publice (Primăria,
actualul Liceu, actualul Grup Şcolar Tajovski, Şcoala Generală Românească –fosta
Casă Culturală, actuale grădiniţe, dispensare, case parohiale etc.) pentru care se
adoptă stiluri oscilând între Baroc, Neoclasic, frecvent compozite (eclectice).
Tot în jumătatea a doua a sec. XIX- se edifică (reedifică) numeroase clădiri
particulare (locuinţe, ateliere şi comerţ), cu decoraţie de faţadă compozită (eclectică);
cele mai bogat decorate se concentrează în zona centrală a oraşului.
În 1882- este ridicat (reedificat?) turnul Bisericii Ortodoxe Româneşti din Nădlac-stil
Baroc.
În 1893- începe construirea Bisericii Ortodoxe Sârbeşti din Nădlac- cu elemente de
stil Baroc provincial.
Între cca. 1900-1915 se edifică locuinţe cu decoraţie de tip Art-Nouveau şi Eclectică.
2.7.5. Disfuncţionalităţi
Din punct de vedere al componenţei intravilanului, o parte din trupurile de intravilan
nu mai funcţionează ca atare, în special cele destinate zootehniei şi agriculturii, dar şi
gospodăriei comunale. Aceste trupuri vor fi ori excluse din intravilan, nemaifiind în
concordanţă cu calitatea de intravilan, ori propuse spre reconversie pentru funcţiuni
actuale.
Zonele industriale mari din estul intravilanului reprezintă zone nefuncţionale ce îşi
aşteaptă o refuncţionalizare sau o revigorare.
Activităţile agro-zootehnice sunt activităţi ce s-au redus ca pondere în ultima
perioadă, capitalistă, acestea aşteptând o revigorare în viitor. Accesul la unele dintre
aceste este îngreunat datorită căilor de acces neamenajate, acestea fiind accesibile
pe timp nefavorabil doar cu utilaje agricole specifice.
Zona de locuit propusă în PUG-ul vechi se suprapune periferic cu câteva zone joase,
inundabile, pe care le considerăm incompatibile cu o astfel de funcţiune. Există zone
de locuit pe care le considerăm prea apropiate faţă de cele industriale din estul
intravilanului, astfel că o distanţare între cele două este necesară.
Cimitirele actuale sunt practic lipite de zonele de locuit, astfel că zona de protecţie
sanitară de 50 de metri, nu este posibil a fi respectată pentru fondul existent. Trupul
fostei rampe de gunoi, închisă nu îşi mai îndeplineşte funcţiunea şi va fi scos din
intravilan.
Cea mai slab dotată cu servicii este zona cartierului Viile Vechi în care funcţionează
doar o şcoală primară.
Din punct de vedere al structurii urbane şi fondului construit, principalele
disfuncţionalităţi se referă la starea fondului construit actual şi la modalităţile actuale
de construire şi intervenţie asupra clădirilor.
Astfel, foarte puţine dintre zonele istorice au fost explorate din punct de vedere
arheologic.
Există multe clădiri ce necesită reabilitări. Multe intervenţii asupra clădirilor istorice au
fost efectuate în neconcordanţă cu spiritul clădirii.
În ceea ce priveşte clădirile de locuit multietajate din perioada socialistă, gabaritul
acestora îl depăşeşte cu mult pe cel tradiţional, arhitectura modestă şi calitatea slabă
a execuţiei (tipice pentru anii ’80) le individualizează într-o manieră negativă în
peisajul urbanistic şi arhitectural al Nădlacului.
Clădirile contemporane se caracterizează, în marea majoritate a cazurilor, prin lipsa
de respect pentru regulile existente, dominante. Dacă regimul de înălţime (frecvent
P+1) ar putea fi scuzat din motive funcţionale, există alte caracteristici care le exclud
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din ansamblul contextual: retragerea faţă de frontul stradal (rezultând ştirbiri ale
frontului), izolarea în cadrul lotului, planimetrie întâmplătoare, sisteme de acoperire
complicate, ciudate, culori stridente. Edificarea lor este asociată, în marea majoritate
a cazurilor, defrişării aliniamentelor stradale existente, fapt ce creează o altă
disfuncţionalitate majoră a contextului respectiv. Noile clădiri şi aşa urâte,
disproporţionate, devin mult mai prezente în frontul stradal respectiv. Ele
funcţionează foarte bine ca exemple ”a contrario”, de tipul: ”nu faceţi aşa”. Din
păcate, ele au tendinţa de a se înmulţi şi au drept efect deteriorarea imaginii
arhitecturale a oraşului.
2.8. Zone cu riscuri naturale şi tehnologice
2.8.1. Zone cu riscuri naturale
Zonele cu riscuri naturale sunt zone deliminate conform legii, care sunt supuse
riscurilor naturale principale definite de lege: seisme, inundaţii şi alunecări de teren.
Legea 575 din 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional –
Secţiunea a V-a a PATN – Zone de risc natural, încadrează la capitolul Unităţi
administrativ-teritoriale urbane amplasate în zone pentru care intensitatea seismică,
echivalentă pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului
României, este minim VII (exprimată în grade MSK), oraşul Nădlac unde intensitatea
seismică exprimată în grade MSK, este VII, iar perioada de revenire de 80 de ani (50
de ani conform PATJ Arad). Astfel întreg teritoriul administrativ este considerat prin
această lege ca zonă cu risc natural seismic. La capitolul Unităţi administrativteritoriale afectate de inundaţii, oraşul Nădlac este menţionat ca fiind în pericol de
inundaţie pe cursuri de apă. Conform acestei legi, Nădlacul este zonă cu risc natural
de inundaţie. Nu există la ora actuală o delimitare a zonei cu risc natural de inundaţie
pe cursul de apă al Mureşului. În acest scop, s-a întocmit studiul de fundamentare :
Studiu de inundabilitate Râul Mureş-Zona Oraş Nădlac, întocmit de către
Universitatea Politehnică Timişoara, Facultatea de Construcţii, Departamentul de
Hidrotehnică, în ianuarie 2012.
Pe teritoriul administrativ Nădlac, nu există zone cu risc natural de alunecări de
teren.
2.8.2. Zone cu riscuri tehnologice
Conform legislaţiei în vigoare, în special preluate din legislaţia comunitară europeană
, riscurile tehnologice sunt următoarele: riscuri industriale, riscuri de transport şi
depozitare produse periculoase, riscuri nucleare, riscuri legate de poluarea apelor,
riscuri legate de prăbuşirea de construcţii, instalaţii sau amenajări, eşecul utilităţilor
publice, căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos, muniţie neexplodată, riscuri
generate de incendii în masă şi explozii şi riscuri legate de avarierea construcţiilor
hidrotehnice.
Pentru nici unul dintre aceste tipuri de riscuri nu s-au făcut studii concrete referitoare
la teritoriul Nădlac.
2.9. Echipare edilitară
2.9.1. Gospodărirea apelor
Teritoriul administrativ al oraşului Nădlac se află pe zona de interes comună cu
100

partea maghiară în ceea ce priveşte râul Mureş, sistemul de desecare Crac şi staţia
de pompare Crac aparţinând A.N.I.F.
Oraşul se află pe teritoriul administrat din punct de vedere al gospodăririi apelor de
Administraţia Naţională APELE ROMÂNE în cadrul Administaţiei Bazinale de Apă
Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad, Sistemul Hidrotehnic Arad Pecica.
Condiţii nefavorabile ale cadrului natural: zonele cu risc de inundaţie directe din râul
Mureş sunt în albia majoră până la cota de apărare impusă pe digurile din albia
majoră. Mai există riscuri de inundaţie ale intravilanului Nădlac: din ploi maxime care
provoacă ridicarea locală a nivelului apei freatice, colaborat cu depăşirea capacităţii
de infiltrare în sol sau evacuare a emisarilor de ape pluvial până în Canalul Crac,
canal dotat cu o staţie de pompare de desecare.
Principalii deţinători de lucrări hidrotehnice din zona asociată oraşului Nădlac sunt:
- Administraţia Naţională APELE ROMÂNE care cuprinde Staţia Hidrometrică
Nădlac, digul de apărare Nădlac – Şeitin în lungime de 7,8 km, 4
supratraversări, apărarea malului drept al râului Mureş pe 1,3 km cu 6 epiuri
executate în anrocamente;
- Primăria Oraşului Nădlac pentru digul local Nădlac în lungime de 5 km;
- Administraţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare – Sucursala Timiş –
Mureş Inferior pentru SP CRAC, sistem de desecare Crac – Nădlac şi Lunca
Mureşului (albia majoră inundabilă de pe malul drept al râului Mureş la piciorul
taluzului udat al digului de apărare).
Din punct de vedere al lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, teritoriul administrativ
Nădlac beneficiază atât de lucrări de desecare cât şi de lucrări de irigaţii.
Lucrările de întreţinere a amenajărilor de desecare se execută permanent, prin
aceasta se urmăreşte menţinerea lucrărilor (canelelor şi construcţiilor hidrotehnice
aferente) la parametrii proiectaţi. Lucrările de reparaţii constau în reparaţii la poduri,
podeţe, despotmoliri la canale.
Sistemul de desecare conţine şi trei staţii de pompare amplasate la sud-est , sud şi
respectiv vest de oraş, prin care se urmăreşte pomparea în Mureş a apelor pluviale.
În perioada postsocialistă, amenajările de irigaţii din zona Nădlac nu au fost puse în
stare de funcţionare, din lipsa solicitărilor de apă din partea beneficiarilor de teren, pe
considerente de ordin financiar. În vederea refuncţionalizării acestora este necesar a
se executa lucrări de reparaţii la poduri, podeţe, stăvilare şi noduri de distribuţie a
reţelei de canale, precum şi profilarea canalelor cu scopoul readucerii la secţiunea de
curgere şi asigurării pantei de scurgere a apei, astfel ca apa să ajungă la cel mai
îndepărtat plot al sistemului de irigaţii. În funcţie de situaţia financiară, există
posibilitatea ca în perioadele cu deficit de umiditate suprafeţele limitate ale văii Crac
precum şi a altor canale de ordin inferior să poată fi irigate direct de la sursă.
2.9.2. Alimentare cu apă
Oraşul Nădlac dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă din anul 1977.
Sistemul se află în operarea şi exploatarea S.C. Compania de Apă Arad aflată sub
licenţa ANRSC (S.C. Compania de apă Arad nu dispune de licenţă).
Microsistemul Nădlac, cuprinde doar localitatea Nădlac.
Sistemul existent centralizat de alimentare cu apă a localităţii Nădlac este compus
din:
- Captare: 10 foraje de medie adâncime;
- Aducţiune din tuburi PE-HD, De 160 mm şi De 225 mm;
- Staţie de tratare alcătuită din: aerare, decantare, filtrare şi clorinare;
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-

Înmagazinarea apei potabile: un rezervor de 750 mc şi un castel de apa de
500 mc;
Staţie de pompare alcătuită din 6 electropompe tip Willo;
Reţele de distribuţie.

Captarea.
Frontul de captare este compus din 10 puţuri de medie adâncime, săpate la 100-120
m, amplasate la 200-300 m unul de altul:
- F1 –120 m, 32,4mc/h, echipat cu o electropompă WILO, 9 l/sec
- F2 – 120 m, 32,4mc/h, echipat cu o electropompă WILO, 9 l/sec
- F3 – 120 m, 32,4mc/h , echipat cu o electropompă WILO, 9 l/sec
- F4 – 120 m, 32,4 mc/h, echipat cu o electropompă WILO, 9 l/sec
- F5 – 120 m,32,4mc/h, echipat cu o electropompă WILO, 9 l/sec
- F6 – 120 m, 32,4 mc/h, echipat cu o electropompă WILO, 9 l/sec
- F7 – 120 m, 39,6 mc/h, echipat cu o electropompă Grundfos, 11 l/sec
- F8 – 240 m , neechipat, în incinta uzinei, nefuncţional,
- F9 – 120 m, urme de produse petroliere din cauza forajelor petroliştilor;
neutilizat,
- F10–120 m, neutilizat, colmatat.
Staţia de tratare.
Uzina de apă este dimensionată pentru un debit de 20 l/sec., mediu prelevat 18
l/sec. Linia tehnologică este alcătuită din: aerare, decantare, filtrare şi clorinare (cu
hipoclorit).
Aerarea apei brute se realizează printr-un distribuitor prevăzut cu duze tip
Amsterdam, având debitul instalat de 20 l/s, care acoperă 100% din necesităţile de
tratare.
Oxidarea se efectuează rapid la un pH<7. Aerarea are loc prin pulverizarea apei în
instalaţii deschise prin care se elimină dioxidul de carbon ceea ce asigură reţinerea
mai uşoară a fierului în filtru.
Dimensiunile caracteristice ale distribuitorului de apă brută sunt: Dn 100 mm L = 2,05
m , l = 2,5 m, N = 21 diuze.
Treapta de aerare are rolul de a realiza oxidarea fierului şi manganului din apă,
conform STAS 1342/91. Pentru o bună aerare se urmăreşte în permanenţă
menţinerea presiunii de lucru la nivelul diuzelor şi asigurarea unei ventilaţii puternice
a încăperii unde se realizează aerarea. Cu o treaptă mai jos se face filtrarea.
Decantarea apei se realizează prin intermediul a două decantoare de tip orizontal,
amplasate sub cuvele de aerare volumul util a unei cuve este de 86,5 mc.
Timpul de decantare este de 60 de minute. Debitul total instalat este de 20 l/s, care
asigura 100% din necesităţile de tratare.
Decantoarele sunt amplasate în incinta staţiei de tratare.
Din bazinele de decantare apa ajunge gravitaţional în canalele de alimentare de la
cele două cuve de filtrare.
Filtrarea apei decantate se realizează prin intermediul a 2 filtre de tip rapid, având
debitul total instalat de 20 l/s, care asigură 100% din necesităţile de tratare.
Patul drenant al filtrului este constituit din crepine de material plastic.
Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt: L = 9m, l = 6 m, S = 54 m2. Filtrele sunt
amplasate în incinta staţiei de tratare.
Spălarea filtrelor se face cu două pompe Brateş 250 având Q = 750 mc/h, H = 12
mCA, P = 30 kW, n = 1500 rot / min.
Tot la spălare se foloseşte aer furnizat de 2 suflante SRD 40, respectiv SRD 20.
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Staţia de pompare.
Staţia de pompare este amplasată în incinta staţiei de tratare. Staţia de pompare este
echipată cu un grup de 4 pompe WILO caracteristici Q = 50 mc/h, H = 40 m Ca, P =
5,5 kW, n = 4000 rot / min, în cadrul staţiei de pompare mai sunt două pompe WILO,
una Q = 75 mc/h, H = 40 m Ca, P = 7,5 kW, n = 4000 rot / min, una pompă WILO Q
= 100 mc/h, H = 40 m Ca, P = 11 kW, n = 4000 rot / min, care sunt pentru rezerva
grupului de pompare .
Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimică – clorinare se face cu
hipoclorit cu aparate tip nou-aparat Grundfos şi folosirea hipocloritului în loc de clor
gazos.
Staţia de dezinfectare are dimensiunile L = 3,4 m, l = 1,5 m, S = 5,10 m 2 şi este
amplasată în clădirea staţiei de tratare.
Înmagazinarea.
Înmagazinarea apei se face într-un rezervor suprateran având o capacitate de 750
mc (rezervorul se află amplasat în incinta staţiei de tratare) de unde apa este
aspirată de 6 pompe WILO şi refulată în castelul de apă, având o capacitate totală de
înmagazinare de 500 mc şi H = 35 m, capacitate care asigura 100% din cerinţe.
Rezervorul de înmagazinare are forma circulară şi se află în cadrul schemei
tehnologice, amplasat între staţia de tratare şi staţia de pompare, iar castelul în
reţeaua de distribuţie.
Aducţiune şi reţele de distribuţie.
Transportul apei de la captare până la staţia de tratare se realizează printr-o conductă
de PE-HD cu De 160 mm şi De 225 mm.
Transportul apei de la castel, până la utilizatori se face printr-un sistem de conducte
de serviciu şi branşamente prin care se asigură 100% din cerinţele utilizatorilor, dar
multe din acestea au durata de viaţă depăşită, unele fiind reabilitate şi deasemenea
este necesară reabilitarea acestora în continuare:

Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Diametru
(mm)
315
300
250
225
200
160
100
125
110
90
63
100

Tabelul 33 Reţeaua existentă de distibuţie a apei potabile
Lungime
Material
(m)
1.675
Polietilenă
1.325
Polietilenă
3.665
Azbociment+Polietilenă
4.585
Azbociment+Polietilenă
4.650
Azbociment+Polietilenă
1.150
Polietilenă
1.100
Oţel
15.800
PVC+Polietilenă
17.400
PE
1.000
PE
1.450
PE
1.200
Oţel

Branşamentele de pe vatra localităţii:

Nr.crt.

Diametru
(mm)

Tabelul 34 Branşamente existente la reţeaua de apă potabilă
Număr
Lungime
Material
bucăţi
(m)
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1
2
3
4
5

20-25
32
50
65
90-100

1.285
536
10
6
2

13.560
7.140
264
90
30

PE+Oţel
PE
PE
PE+Oţel
PE+Oţel

Pentru o bună funcţionare a sistemului de distribuţie şi pentru îmbunătăţirea gradului
de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor sunt necesare lucrări de extindere şi a
conductelor de serviciu / branşamente.
Numărul de consumatori este: 1.839, din care
- Consumatori casnici: 1.605
- Asociaţii de proprietari: 16
- Agenţi economici + Instituţii: 31

Nr.
total
de
conto
are în
reţea
1.839

Tabelul 35 Situaţia privind contorizarea apei potabile
Din care:
În funcţiune
Defecte
Agenţi economici
Populaţie
Agenţi
Populaţie
+ Instituţii şi
economici +
Asociaţii
Instituţii
Performate

Alte
contoare

Performate

Alte
contoare

Performate

Alte
contoare

Performate

Alte
contoare

225

9

1.550

55

-

-

-

-

În intravilanul Nădlac există o reţea de hidranţi exteriori.
2.9.3. Canalizare
2.9.3.1.

Canalizare menajeră

Sistemul de canalizare al localităţii Nădlac, se compune dintr-o reţea de canalizare şi
o staţie de epurare.
Reţeaua de canalizare existentă este în lungime de 5 km şi executată din tuburi de
beton cu Dn 250 mm şi Dn 300 mm. Pe această reţea de canalizare sunt prevăzute
cămine de vizitare şi o staţie de pompare (echipată cu 2 electropompe submersibile
ACV 100) ape uzate cu refulare la staţia de epurare existentă.
La canalizare sunt racordate 25 case particulare şi 3 blocuri de locuinţe şi 35 agenţi
mici.
Staţia de epurare existentă a fost dimensionată pentru un debit de 7 l/s. Aceasta se
compune din:
 Treaptă mecanică
- bazin de omogenizare 10,50 x 8,60 m h= 3,75 m cu două
compartimente, separare grăsimi;
- pompă EPET 65 pentru colectare grăsimi;
- preaerare cu conducte perforate şi plăci ARCUDA;
- decantoare primare orizontale 10,50 x 2,00 m h= 1,70 m.
 Treaptă biologică
- bazin de aerare 8,00 x 8,00 m h = 2,50 m;
- 2 decantoare secundare 8,00 x 0,00 m h = 2,40 m;
- staţie pompare nămol cu 2 pompe ACV;
- staţie suflante cu 2 suflante SRD 20 cu Q= 170 mc/h, H= 2-5 mCA, P = 5,5
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kW cuve 9 x 4 m;
- bazin de stabilizare nămol;
- cămin de colectare grăsimi;
- deversor triunghiular;
- conducta de evacuare
- paturi de uscare nămol;
La ora actuală staţia de epurare este practic nefuncţională (realizându-se doar
decantarea).
Evacuarea se realizează în canalul deschis ce aparţine domeniului public,
amplasamentul staţiei de epurare este la circa 2 m de emisar, iar conducta de
evacuare a apelor uzate este din oţel cu diametrul de 219 mm în lungime de circa 1,0
m. Emisarul are o lungime de 2 km până la deversare în râul Mureş.
Apa menajeră de la grupul sanitar al Grupului de exploatare din cadrul Uzinei de
apă, este deversată într-un cămin vidanjabil aflat în incinta Uzinei de apă, după care
este vidanjat şi transportat la staţia de epurare a localităţii Nădlac.
2.9.3.2.

Canalizare pluvială

Sistemul de canalizare pluvială nu există în localitatea Nădlac, (colectarea apelor
pluviale se realizează prin rigole stradale, fiind deversate direct în emisar).
2.9.4. Alimentare cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a localităţii Nădlac este realizată din staţia
110/20KV Semlac prin doua linii aeriene de 20KV una fiind directa şi a doua prin
Şeitin. Aceasta racordeaza localitatea prin nord-vest respective sud-est putându-se
face joncţiunea în zona străzii I.Slavici, permiţând asigurarea siguranţei în alimentare
prin posibilitatea alimentarii consumatorilor din două direcţii,după necesităţi. În
marea majoritate posturile de transformare 20/0,4KV sunt de tip PTA, doar în zonele
de dezvoltare din ultima perioadă s-a trecut la posturi de tip PCZ echipate cu
transformatoare uscate.
Retelele electrice de de joasa tensiune sunt în mare parte de tip aerian, atât pe
console cu conductor neizolat cât şi în sistem torsadat în zonele mai noi. Montarea
se face pe stâlpi autonomi cât şi comuni cu reţelele de medie tensiune. Pe străzile cu
deschidere mare s-a început montarea reţelelor pe ambele laturi, proces care se
doreşte continuat.
Branşamentele sunt predominant aeriene, doar în zonele de blocuri de locuinţe s-a
realizat alimentarea prin cabluri în canalizaţie subterană.
Iluminatul public este montat pe stâlpii reţelelor de distribuţie, în regim de utilizare
comun. O îmbunătăţire a iluminatului public este realizat în zona punctului de
frontieră.
2.9.5. Telecomunicaţii
2.9.5.1.

Telefonie

Telefonizarea localităţii este asigurată printr-o centrală telefonică automată digitală tip
Alcatel asigurându-se accesul la sistemul automat interurban şi internaţional (atât
servicii de voce cât şi date, telefoane publice). Retelele sunt pozate atât subteran, în
canalizaţie şi săpătură cât şi aerian pe stâlpi de lemn şi EE de joasă tensiune
(conform avizului Romtelecom). În zonele principale, de acces la centrala telefonică,
precum şi la noul ansamblu de construcţii al Punctului de Frontieră s-au realizat
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reţelele în sistem subteran, prin cabluri trase în tuburi PVC şi cămine de tragere şi
record specializate. De-a lungul drumului DN7 reţeaua este realizată cu fibră optică,
asigurând servicii moderne, diversificate şi calitate superioară (internet de mare
viteza).
Pentru telefonia celulara GSM s-au executat două relee Orange şi Vodafone (primul
la intrarea în localitate şi al doilea la PCTF) precum şi Cosmote pe cladirea centralei
telefonice.
De asemenea se extind pachetele de servicii (TV, internet, telefon şi telefonie mobilă)
oferite de toate societăţile din zonă.
2.9.5.2.

Radio. Televiziune

Reţeaua de televiziune este asigurată prin televiziunea prin satelit Dolce asigurată de
Romtelecom şi reţea CATV asigurată cu cablu aerian, montat cu suspensii de oţel pe
stâlpii reţelelor electrice şi telefonice. Există două staţii de amplificare şi transmisie
de profil, una pentru zona sud-vest şi una pentru vest. Pe traseul reţelelor sunt
montate la distanţe necesare, amplificatoare de semnal pentru o receptivitate
parametric optima.
2.9.5.3.

Internet

Serviciile de internet sunt asigurate de către Romtelecom precum şi de societăţiile de
CATV.
2.9.6. Alimentare cu căldură
La ora actuală alimentarea cu căldură se realizează în oraşul Nădlac în patru
variante: în sistem centralizat public, prin apa geotermală captată de localitate, în
sistem public, printr-o centrală termică orăşenească pe combustibul solid şi gazos, ce
completează necesarul de energie, pentru temperaturi sub -15oC, când sistemul
geotermal nu face faţă, în sistem propriu cu centrale termice pe combustibil gazos
sau solid şi în sistem propriu cu sobe de lemne.
Sursele de apă geotermală sunt cele două foraje geotermale executate în perioada
socialistă. Caracteristicile celor două foraje sunt:
 Foraj F1:
- debit
q=4 l/s
- temperatură t= 68oC
- diametrul
d=2”
- adâncimea H=2.900 m
Energia furnizată de acest foraj este Q1= 440.000 Kcal/h.
 Foraj F2:
- debit
q=11 l/s
- temperatură t= 75oC
- diametrul
d=150 mm
- adâncimea H=2.900 m
Energia furnizată de acest foraj este Q2= 440.000 Kcal/h.
Centrala termică orăşenească are următoarea echipare:
- două cazane PAL 25
- un cazan Ferolli
- un schimbător B-85/8x3 (încălzire)
- un schimbător cu plăci (încălzire)
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- două schimbătoare B-55/8x3 (preparare apă caldă menajeră)
Energia termică (valoarea maximă) furnizată de centrala termică este Q1= 3 Gcal/h.
Datorită uzurii mari a celor două cazane PAL-25 se consideră că ele au o capacitate
maxima de 0,5 Gcal/h fiecare. Cazanul Ferolli este nou montat şi se ia în considerare
capacitatea garantată de fabricant şi anume 2 Gcal/h.
Sursele existente sunt în măsură să facă faţă consumului, la limită în cazul
consumurilor maxime. La actuala capacitate a centralei termice nu se mai pot face
extinderi de reţele pentru a prelua alţi utilizatori, de aceea administraţia a hotărât
achiziţionarea a încă unui cazan Ferolli. Utilizarea apelor termale în sistemul de
termoficare are caracter limitat, temperatura la care acestea sunt extrase nefiind
suficientă pentru exploatarea ei ca agent termic primar (în lunile de iarnă impunânduse ridicarea parametrilor termici). Totuşi, potenţialul geotermal va rămâne constant în
timp, astfel că exploatarea acestuia, eventual în condiţii de eficientizare, rămâne o
sursă importantă de energie termică.
În ceea ce priveşte încălzirea în sistem propriu, extinderea releţelor de gaze naturale
în localitate dă posibilitatea locatarilor să obteze pentru sisteme proprii de încălzire.
Nu există o evidenţă a numărului de centrale termice individuale pe combustibil
gazos sau solid.
În general sursa cea mai ieftină de căldură, utilizată de către cei cu venituri minime o
reprezintă încălzirea cu sobe pe combustibil solid lemnos. În acest sens nu există o
statistică a acestora.
2.9.7. Alimentare cu gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale este administrată de SC E-ONGaz SA şi cuprinde zona
centrală, axată pe str. Nicolae Bălcescu şi stăzile perpendiculare pe aceasta, precum
şi str. Vasile Lucaciu, cu străzile perpendiculare, precum şi zonele periferice din vest
(P.T.C.F. Nădlac) şi zona industrială din est, cu alimentare atât de pe DJ 709J căt şi
de pe DN7. Este prevăzută o extindere a reţelei de pe str. Vasile Lucaciu până la
ieşirea din localitate. Însă cea mai mare parte a intravilanului nu are încă acces la
reţelele de gaze naturale, situaţie în care încălzirea, prepararea apei calde menejere
şi gătitul este asigurat prin surse proprii cu combustibil solid, sau în situaţiile cele mai
fericite, încălzirea şi apa caldă din sistemul centralizat.
2.9.8. Surse de energie regenerabilă
Sursele de energii regenerabile existente şi utilizabile pe teritoriul Nădlac sunt
reprezentate de energia geotermală, biomasa şi în mică măsură energiile eoliană şi
solară. Nu au fost încă elaborate studii detaliate pe judeţul Arad, după ştiinţa noastră,
în ceea ce priveşte potenţialul energiilor regenerabile ale judeţului.
Energia geotermală nu a ajuns la exploatarea cea mai eficientă cu putinţă, având în
vedere faptul că în hărţile geotermale, teritoriul Nădlac este încadrat în zona cu o
temperatură a apei la adâncimea de 3.000 m de cca. 130-140oC, temperatură de
captare a apei din cele două foraje executate la 2.900 m fiind de 68 respectiv 75 oC,
astfel că ori adâncimea de captare a energiei termale nu este aceeaşi cu cea a
forajului, ori de la captare până la suprafaţă există pierderi de aproape 50% din
energia termală. Acest aspect este important de studiat prin cercetare de specialitate.
În studii efectuate pe judeţul Timiş privind potenţialul energiilor regenerabile, la limita
dintre jud. Timiş şi Arad, cu referire şi la teritoriul administrativ Nădlac, există la 3.000
de m zone unde temperatura de adâncime depăşeşte 140 oC, zona fiind încadrată de
către Institutul Geografic Român ca având perspective pentru valorificare în scopul
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conversiei energiei geotermice în energie electrică.
Biomasa poate reprezenta una dintre sursele cele mai importante energetice ale
localităţii, din păcate total neexploatată şi datorită faptului că majoritatea terenului
agricol este teren privat. Potenţialul ei este mare.
Alte surse posibile regenerabile de energie sunt: solară, eoliană, nămolul de epurare.
Până la întocmire studiilor de specialitate nu se poate estima potenţialul acestora.
2.9.9. Gospodărie comunală
Gospodăria comunală este reprezentată de salubritatea orăşenească, sistemul de
colectare şi gestionare a deşeurilor şi cimitire.
Salubritatea este asigurată de către serviciul specializat al oraşului, administrat de
Primărie. Fondurile insuficiente care pot fi alocate în momentul de faţă acestui
serviciu creează probleme în ceea ce priveşte buna sa funcţionare.
Colectarea deşeurilor este asigurată de către Primărie, în sistem nediferenţiat, iar
până în 2011, acestea au fost duse la groapa de gunoi din nordul Oraşului. În 2012
groapa de gunoi va fi închisă, urmând ca colectarea şi gestionarea deşeurilor să fie
asigurată de un operator regional, şi dusă la un deponeu conform. Deponeul la care
va fi arondat Nădlacul este deponeul judeţean Arad. Există puncte de colectare a
deşeurilor reciclabile, sau platforme publice amenajate.
Oraşul beneficiază de existenţa a trei cimitire amplasate echilibrat în teritoriu. Cel mai
mare, şi cel mai vechi, cel de nord este format din alăturarea a patru confesiuni:
romano-catolică, evanghelică augustană, ortodoxă şi mozaică. O mare parte din
terenul destinat în vechime cimitirului a fost reutilizat pentru practicarea
legumiculturii, astfel că astăzi, există pe acelaşi amplasament atât morminte cât şi
terenuri agricole destinate legumiculturii, situaţie mai puţin obişnuită. Există încă
suficient loc pentru înhumare, pe perioada următorilor 10 ani.
Al doilea cimitir amplasat în sud-vestul oraşului este majoritar ortodox. Şi în acesta
gradul de ocupare nu este mare astfel că nu are nevoie de extinderi.
Al treilea cimitir este amplasat în estul oraşului, fiind şi cel mai mic, majoritar ortodox.
Nu există nevoi de extindere a acestuia.
2.9.10.

Disfuncţionalităţi

Există zone nealimentate cu apă în cadrul trupului principal de intravilan.
O mare parte din teritoriu nu are asigurată canalizarea menajeră iar staţia de epurare
actuală nu este funcţională.
Nu există un studiu amănunţit privind potenţialul energiilor regenerabile din oraş.
Situaţia exploatării energiei geotermale se află în situaţii de ineficienţă.
Cea mai mare parte din oraş nu are acces la reţelele de gaze naturale, îndreptânduse spre surse de energie termică proprii pe bază de combustibil solid.
Salubritatea şi gestionarea deşeurilor suferă din lipsa fondurilor alocate. Nu există
puncte de colectare diferenţiată a deşeurilor, sau platforme publice de preluare a
deşeurilor regenerabile.
Există o îmbinare stranie a terenurilor destinate cimitirelor cu cele destinate
legumiculturii, în cimitirul din nordul oraşului.
2.10. Probleme de mediu
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2.10.1.

Situaţia existentă

Din punct de vedere al legislaţiei, mediul natural este înţeles ca ansamblul de condiţii
şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice
ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice,
precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele
enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi
condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului. Din această perspectivă
vor fi analizate capitolele de mai jos, în ceea ce priveşte situaţia existentă.
2.10.1.1. Cadrul natural
Din punct de vedere al cadrului natural, elementele componente ale acestuia
importante pentru perspectiva acestui capitol sunt aerul, apa, solul, subsolul,
aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile
organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune.
Calitatea aerului la Nădlac este bună, având în vedere mişcarea generală a
atmosferei din zona de luncă a Mureşului şi clima temperat continentală cu influenţe
mediteraneene. Nu există surse locale de poluare a calităţii aerului, în afară de căile
rutiere de circulaţie.
Apa este în general curată, fenomenele care duc la poluări ale acesteia fiind
aluviunile şi aportul de substanţe antropice aduse de râul Mureş, precum şi
substanţele chimice folosite în agricultură, care în corelare cu apa freatică cu un
regim foarte ridicat în anumite perioade, pot duce la modificări chimice ale apelor
freatice de suprafaţă. Apa freatică de adâncime are un grad ridicat de potabilitate. Nu
există surse majore de poluare a apelor, atenţia trebuind focalizată către respectarea
normelor referitoare la deversarea apelor epurate în Mureş precum şi a substanţelor
folosite în agricultură.
Subsolul nu este afectat decât prin intermediul apelor freatice.
Tipurile de peisaj întâlnite sunt cuprinse în trei mari categorii: peisajul de luncă,
dezvoltat în albia majoră a Mureşului, peisajul urban şi cel agricol de câmpie, din
nord. Caracteristica principală a luncii Mureşului este de luncă de câmpie cu un
microclimat umed şi biotop specific. Peisajul urban al Nădlacului este caracterizat de
întindere teritorială aerisită, cu regim jos de înălţime, cu accente verticale puţine,
date de turnurile clopotniţă din oraş şi o bună întrepătrundere a spaţiilor verzi cu cele
construire, ce-i conferă atmosfera unui oraş provincial. Peisajul agricol din nord este
caracterizat de întinderea culturilor agricole, orizontale şi monotone, în care sezonier
culoarea culturilor iasă în evidenţă, iar micile construcţii de exploatare agricolă
orientează teritorial.
Sistemul biologic are un caracter liber, în sudul oraşului, pe când în oraş şi în nord
acesta capătă un caracter antropic, în care intervenţiile umane schimbă şi au
schimbat de-a lungul timpului caracterul peisajului natural. În general toate
intervenţiile de construire, limitează dezvoltarea florei şi a faunei locale.
2.10.1.2. Resurse naturale
În ceea ce priveşte expoatarea resurselor naturale, nu există situaţii de poluare a
mediului. Forajele pentru energia geotermală, cele pentru apa potabilă, cele pentru
apă termală şi cele pentru hidrocarburi sunt sistemele actuale de exploatare a
resurselor naturale. Extragerea de hidrocarburi a încetat la ora actuală, puţurile fiind
sub supraveghere.
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2.10.1.3. Riscuri naturale
Riscurile naturale ale zonei sunt seismic şi de inundaţie pe cursul Mureşului. La ora
actuală riscul seismic este avut în vedere la proiectarea noilor structuri, însă cele
vechi necesită intervenţii structurale în acest sens. Nu a fost elaborat un studiu care
să evalueze localitatea din punct de vedere seismic.
Inundaţiile Mureşului au fost ţinute în limite de siguranţă prin sistemul de diguri de-o
parte şi de alta a acestuia, astfel că din 1975, data celei mai mari viituri din perioada
contemporană, acesta nu mai depăşit digul actual, ce defineşte albia majoră. Nu au
fost încă făcute studii amănunţite de hazard, acest aspect urmând a fi lămurit în urma
prezentului proiect.
O atenţie sporită trebuie acordată cumulului celor două riscuri naturale, în sensul că
un debit semnificativ al Mureşului, cumulat cu mişcări seismice de magnitudine mare,
pot duce la ruperea digurilor şi revărsarea Mureşului, chiar la schimbări de curs,
având în vedere aria de subsidenţă activă din zona Belgradului (situaţie care nu ar
afecta Nădlacul ca inundaţie, dar i-ar schimba hotărâtor microclimatul).
2.10.1.4. Monumente ale naturii şi istorice, zone protejate.
Pe teritoriul Nădlac sunt identificate o serie de obiective şi zone protejate care
încadrate de la nivel mondial la cel local.
2.10.1.4.1.

Monumente ale naturii

Zonele protejate la nivel natural existente pe teritoriul administrativ Nădlac sunt
descrise în continuare.
HG 2151 din 30 noiembrie 2004 declară Parcul Natural Lunca Mureşului ca arie
naturală protejată de interes naţional. Limita acestei arii o reprezintă albia majoră a
Mureşului, delimitată de digurile de protecţie împotriva inundaţiilor. Parcul Natural
Lunca Mureşului se află în grija Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului,
reprezentând o zonă de conservare specială.
Prin HG 1586 din 8 noiembrie 2006, Parcul Natural Lunca Mureşului a fost declarat
zonă umedă de importanţă internaţională, înclusă pe lista Ramsar, având codul
3RO004.
Prin HG 1284 din 24 octombrie 2004 o parte din parcul natural, respectiv „Lunca
Mureşului Inferior”, este inclusă în categoria ariilor de protecţie avifaunistică ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, având codul
ROSPA0069.
Prin Ordinul nr. 1964 din 13 decembrie 2007, al Ministrului Mediului şi Dezvoltării
Durabile, se instituie pentru Lunca Mureşului Inferior regimul de arie naturală
protejată ca sit de importanţă comunitară şi ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România, având codul ROSCI0108.
Organizaţia Internaţională BirdLife a inclus ca arie de importanţă avifaunistică având
codul RO039, teritoriul cuprins în Lunca Mureşului Inferior delimitat de digurile de
protecţie împotriva inundaţiilor la care a adăugat întreg teritoriul cuprins, în cazul
oraşului Nădlac, între primul şi al doilea dig de apărare, primul dig şi DJ 709D şi
partea de vest a teritoriului administrativ cuprinzând zona piscicolă şi terenul de la
nord de aceasta, cuprins între localitate şi graniţă, de-o parte şi de alta a canalului
Crac.
2.10.1.4.2.

Monumente istorice
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Ordinul 2314 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice
actualizată şi a Listei monumentelor istorice dispărute a Ministrului Culturii şi Cultelor
cuprinde doar obiective de importanţă judeţeană pe teritoriul Nădlac:
 AR-II-a-B-00633, Ansamblul Urban Nădlac ce cuprinde zona din jurul
Bisericii evanghelice slovace, inclusiv fronturile adiacente şi anume - la sud:
Şcoala Slovacă; la vest: Şcoala Generală; la nord: de la Biserica RomanoCatolică până la clădirea Liceului; la est: construcţiile situate la intersecţia cu
DN7.
 AR-II-a-B-00634, Ansamblul Bisericii „Sf. Ierarh Nicolae” situată pe str.
Ioan Slavici, nr. 68, şi datată în sec. XIX din care sunt detaliate:
 AR-II-m-B-00634.01, Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” situată pe str. Ioan
Slavici, nr. 68 construită între 1822-1829, şi
 AR-II-m-B-00634.02, Incinta cu gard de fier forjat din str. Ioan Slavici, nr. 68
datată în 1822.
 AR-II-m-B-00635, Biserica Evanghelică Slovacă situată în Piaţa Unirii, nr.1,
construită între 1812-1822 iar turnul în 1895.
Localitatea are mult mai multe obiective valoroase, menţionate ca atare în vechiul
PUG, dar nu s-a întocmit încă un studiu de specialitate care să delimiteze clar alte
obiective. Prezentul proiect va rezolva acest aspect. Din punct de vedere arheologic,
PATJ Arad mai menţionează un sit arheologic propus spre protejate care va fi preluat
ca atare.
2.10.1.5. Zone de recreere, odihnă, agrement
Nădlacul are o serie de zone de recreere şi de agrement cuprinse în intravilan, şi
anume:
 Parcul Central din Piaţa Unirii: reprezintă o suprafaţă de cca 7.000 mp, cu
arbori înalţi şi vechi, unii de cca. 200 de ani, amenajat cu locuri de stat şi de
joacă pentru copii. Este cel mai accesibil parc urban.
 Parcul Păduriţa, reprezintă o suprafaţă împădurită de cca 10,35 ha, situată la
sud de oraş, după al doilea dig, amenajată succint, care împreună cu vechiul
braţ al Mureşului creează o atmosferă specifică de luncă. În cadrul acesteia
funcţionează un restaurant şi un loc de joacă pentru copii, împreună cu o zonă
de stat, de curând amenajate.
 Ştrandul orăşenesc de pe str. 1 Dorobanţi, se întinde pe o suprafaţă de cca.
1,7 ha şi conţine trei bazine cu apă termală, două mari şi unul pentru copii.
 Sala de sport amplasată lângă ştrand, pe aceeaşi stradă, este o sală ce
cuprinde un teren multifuncţional de sport.
 Terenul de fotbal de lângă Parcul Păduriţa este un teren de dimensiuni
normale, pretabil pentru campionate, cu o tribună mică.
Pe lângă acestea, Lunca Mureşului reprezintă o amplă zonă de agrement şi
recreere, neexploatată suficient din păcate. Nu există trasee turistice care să
înglobeze teritoriul administrativ Nădlac.
Nădlacul nu are zone de tratament, balneare.
2.10.1.6. Obiective industriale şi zone periculoase
Poluarea provenită de la obiectivele industriale este nesemnificativă, datorită
reducerii activităţilor industriale. Nu există obiective industriale încadrate în categoria
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celor poluante.
Zone periculoase sunt şi cele din apropierea antenelor de telefonie mobilă în special
pentru locuitorii permanenţi. În lipsa legislaţiei specifice şi a studiilor publicate în
domeniu nu se poate estima impactul real asupra populaţiei, cu toate că există
nenumărate semnale de alarmă în literatura străină de specialitate.
2.10.1.7. Reţeaua principală de căi de circulaţie
Reţeaua principală de căi de comunicaţie include drumurile clasificate ce străbat
teritoriul administrativ şi oraşul.
Aceste provoacă o serie de efecte negative asupra populaţiei şi fondului construit,
care pot fi sintetizate astfel: poluare prin ardere de carburanţi, aport permanent de
praf, zgomot, vibraţii ce duc la deteriorarea fondului construit, în special datorate
traficului greu, accidente rutiere, ş.a. Populaţia resimte influenţa în special a traficul
de pe DN7, pe tot traseul din intravilan precum şi influenţa traficului spre P.T.C.F.
Nădlac, care uneori face cozi până în localitate şi începând de la intrarea dinspre
Pecica până mult după localitate, spre Pecica.
2.10.1.8. Depozite de deşeuri
Oraşul are un singur depozit de deşeuri, neconform după legislaţia actuală, putând
afecta pânza freatică. Acesta este situat în nordul oraşului. În 2012 el va fi închis,
urmând un proces de ecologizare. La ora actuală Nădlacul mai are o zonă cu urme
de deşeuri, în nordul str. 1 Decembrie pe amplasamentul penultimei gropi de gunoi
orăşeneşti, într-o zonă cu exces de umiditate.
2.10.2.

Disfuncţionalităţi-priorităţi.

2.10.2.1. Privind zonarea utilizării teritoriului
În ceea ce priveşte zonarea funcţională a terenului, disfuncţionalităţile sunt
apropierea a unor tipuri de funcţiuni faţă de zona rezidenţială, care sunt la limită şi
anume: relaţia dintre zona industrială de la est şi zona rezidenţială de la vest de
aceasta, între care nu există o separare semnificativă; relaţia dintre unitatea de
transporturi din nord-estul oraşului raportată la zona rezidenţială din împrejurimi;
alipirea zonelor rezidenţiale de toate cele trei cimitire ale oraşului, situaţie în care nu
este respectată distanţa de protecţie sanitară de 50 m; situarea arterei cu trafic greu
a DN7 spre vamă prin centrul oraşului, cu toate inconvenientele aferente; situarea
zonei de locuit de la intrarea dinspre Pecica la DN7, într-o zonă cu vocaţie
industrială, şi în prezenţa traficului greu.
Există mult fond construit valoros şi zone cu mare potenţial arheologic care aşteaptă
să intre în procesul de cercetare şi punere în valoare.
2.10.2.2. Identificare surse de poluare
În ceea ce priveşte sursele de poluare, activitatea agricolă, staţia de epurare şi
arterele rutiere reprezintă principalele potenţiale surse. Dintre acestea, activitatea
agricolă şi arterele rutiere sunt surse continue de poluare.
2.10.2.3. Calitatea factorilor de mediu
Factorii de mediu determinanţi: aerul, apa, solul, nu sunt suficient monitorizaţi pentru
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a prezenta o situaţie clară.
2.10.2.4. Priorităţi de intervenţie
Priorităţile de intervenţie sunt următoarele:

ecologizarea deponeului actual;

formarea de politici agrare care să nu afecteze calitatea apei freatice;

rezolvarea situaţiilor de incompatibilitate între zonele rezidenţiale şi o serie
de unităţi care aduc disconfort zonelor de locuit sau se află în zonele de
protecţie sanitare;

rezolvarea conflictului circulaţiei grele ce traversează localitatea spre P.C.T.F.
Nădlac cu zonele rezidenţiale;

punerea în valoare a ariilor naturale protejate şi a celor construite.
2.11. Disfuncţionalităţi la nivelul teritoriului şi oraşului.
2.11.1.

Disfuncţionalităţi la nivelul teritoriului

La nivelul teritoriului administrativ, disfuncţionalităţile au fost enunţate în capitolele de
analiză de mai sus. Sinteza acestora este prezentată mai jos.
Din punct de vedere al relaţiilor în teritoriu, relaţia ocolită a Nădlacului cu regiuni din
Euroregiunea transfrontalieră Dunăre-Criş-Mureş-Tisa, cât şi în interiorul Regiunii
Vest a României (vestul judeţului Timiş) este evidentă. Se pune doar problema
justificării economice a unei legături Nădlac-Sânicolaul Mare (adică un pod peste
Mureş şi cca.11-12 km de traseu rutier).
Nădlacul este considerat pol local urban, însă nivelul de dotare cu servicii şi utilităţi al
acestuia nu este încă satisfăcător, iar aria de influenţă a acestuia este restrânsă (în
PATJ, fiindu-i atribiută doar o comună, în trecut având două).
Autostrada Nădlac-Arad, prezintă şi disfuncţionalităţi în teritoriu, în sensul întreruperii
drumurilor de exploatare din zona sa, aceste legături trebuind a fi refăcute acolo
unde accesul nu mai este posibil, în general traseul autostrăzii întrerupând sistemul
inelar al drumurilor de exploatare agricole. De asemenea, acest traseu întrerupe
accesul faunei dintr-o parte a alta a autostrăzii, fapt pentru care trebuiesc luate
măsuri suplimentare specifice (poduri, canale, etc).
Drumul expres de descărcare a traficului de pe Autostradă pe DN7, este amplasat
între zona centrală şi cartierul Viile Vechi, situaţie în care legătura dintre cele două
părţi nu se poate face decât prin intersecţia acestuia cu DJ 709J. Din acest punct de
vedere, ar fi fost bine de studiat şi varianta ocolirii întregului intravilan al Nădlacului,
pe la est, situaţie în care şi legătura cu drumul expres spre Timişoara, era mai facil
de realizat.
Circulaţia dificilă pe DN7-E68 între oraş şi PTCF Nădlac, mai ales în sensul de ieşire
din ţară este o situaţie disfuncţională cu care se confruntă oraşul. Din acest punct de
vedere, dublarea benzii de ieşire din ţară sau realizarea unei centuri (agreată de
administraţia publică locală) sunt situaţii de dorit.
Starea tehnică a DJ 709 D este de natură să necesite o reabilitare a îmbrăcăminţii
asfaltice.
O mare parte a traseului drumului judeţean DJ 709J Nădlac-Peregu Mare este din
pâmânt, situaţie inadmisibilă pentru un drum judeţean.
Nu există legături de transport în comun între Nădlac şi comunele învecinate.
Există trupuri izolate la care accesul se face pe drumuri de pâmânt (inaccesibile cu
autovehicole obişnuite, pe timp ploios). Accesul pe timp ploios din drumurile de
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exploatare agricole aduc pe drumurile asfaltate noroi, situaţie considerată ca
disfuncţionalitate mai ales pentru un drum european.
Nu există un acces amenajat către Parcul Natural Lunca Mureşului din Nădlac.
Mureşul nu este amenajat pentru navigaţie aşa cum prevăd planurile de amenajare a
teritoriului de rang superior.
2.11.2.

Disfuncţionalităţi la nivelul oraşului

La nivelul oraşului se întâlnesc o serie de disfuncţionalităţi grupate pe domenii
principale după cum urmează.
O primă disfuncţionalitate clară este legată de valorificarea resurselor proprii, în
sensul că celui mai mare potenţial natural al oraşului îi corespunde cel mai mic
număr de agenţi economici şi cea mai mică cifră de afaceri din tot sectorul economic
(2,32%). Înseamnă că Nădlacul nu foloseşte decât în foarte mică măsură potenţialul
terenului arabil, care a susţinut dintotdeauna viaţa localităţii. O altă disfuncţionalitate
de natură economică este diminuarea activităţilor cu tradiţie în zonă: zootehnia şi
industria prelucrătoare, care ar echilibra viaţa locuitorilor şi ar revigora evoluţia
economică. Se poate semnala neexploatarea la nivel turistic a ariilor naturale
protejate şi a fondului construit valoros, activitate ce ar putea aduce beneficii
localităţii.
Bazarea pe valorificarea integrală a resurselor naturale şi antropice interne, realizate
cu mijloace şi tehnologie actuale, poate oricând să echilibreze viaţa locuitorilor
Nădlacului.
La nivel demografic, se observă o descreştere generală a populaţiei, fapt ce va
influenţa situaţia demografică viitoare. Sporul natural este negativ, care coroborat cu
evoluţia vârstei medii a populaţiei, arată tendinţa de îmbătrânire a populaţiei, cu o
îmbătrânire mai accentuată a populaţiei feminine.
În ceea ce priveşte resursele de muncă, doar 33,80% din populaţia stabilă era activă
şi doar 29% era ocupată, ceea ce reprezintă procente mici, o persoană întreţinând
prin muncă alte două. Există o rată mare de femei casnice. Sectorul primar este în
continuare deficitar din punct de vederea al implicării forţei de muncă, nedepăşind
20% din populaţia ocupată cu toate că potenţialul agricol al oraşului este foarte mare.
Acest sector este mult subclasat de cel terţiar care deţine cca. 70% din forţa de
muncă. Situaţia de întreprinzător nu este asumată decât de un sfert din populaţia
ocupată, aceasta fiind o lipsă de curaj a populaţiei. În general, situaţia şomerilor
depăşeşte de câteva ori situaţia locurilor de muncă disponibile, dar totuşi în fiecare
an există locuri de muncă libere, ceea ce înseamnă că ori pregătirea necesară
locului de muncă nu corespunde cu cea a şomerilor, ori nivelul de venit al locului de
muncă nu satisface şomerul, ori sunt şomeri care se mulţumesc cu venitul din şomaj,
preferând să nu aibe un loc de muncă. Este un aspect des întâlnit în ultima perioadă.
Gradul de dotare cu servicii sociale a Nădlacului este încă mic: o sală de clasă revine
la 35,39 copii, iar un medic răspunde de 730 de locuitori, ceea ce reprezintă indici
scăzuţi. Nivelul de trai din punct de vedere al venitului şi al numărului de ore
petrecute în activitatea principală de lucru, este nesatisfăcător pentru cel puţin o
treime din populaţie, existând cazuri în care angajaţii petrec mai mult de 61 de ore la
muncă săptămânal pentru a-şi asigura traiul, ceea ce duce la scăderea
randamentului muncii şi epuizarea populaţiei. Nivelul de dotare cu utilităţi al
locuinţelor este cu mult sub nivelul normal al unui oraş.
Toate aceste aspecte deschid direcţii clare de dezvoltare şi acţiune.
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Cea mai importantă disfuncţionalitate legată de circulaţia feroviară este faptul că gara
nu este legată de localitate prin curse interne de transport în comun, fapt pentru care
populaţia preferă căile rutiere (proprii sau în comun) de legătură cu alte localităţi.
Din punct de vedere al componenţei intravilanului, o parte din trupurile de intravilan
nu mai funcţionează ca atare, în special cele destinate zootehniei şi agriculturii, dar şi
gospodăriei comunale. Aceste trupuri vor fi ori excluse din intravilan, nemaifiind în
concordanţă cu calitatea de intravilan, ori propuse spre reconversie pentru funcţiuni
actuale.
Zonele industriale mari din estul intravilanului reprezintă zone nefuncţionale ce îşi
aşteaptă o refuncţionalizare sau o revigorare.
Activităţile agro-zootehnice sunt activităţi ce s-au redus ca pondere în ultima
perioadă, capitalistă, acestea aşteptând o revigorare în viitor. Accesul la unele dintre
aceste este îngreunat datorită căilor de acces neamenajate, acestea fiind accesibile
pe timp nefavorabil doar cu utilaje agricole specifice.
Zona de locuit propusă în PUG-ul vechi se suprapune periferic cu câteva zone joase,
inundabile, pe care le considerăm incompatibile cu o astfel de funcţiune. Există zone
de locuit pe care le considerăm prea apropiate faţă de cele industriale din estul
intravilanului, astfel că o distanţare între cele două este necesară.
Cimitirele actuale sunt practic lipite de zonele de locuit, astfel că zona de protecţie
sanitară de 50 de metri, nu este posibil a fi respectată pentru fondul existent. Trupul
fostei rampe de gunoi, închisă nu îşi mai îndeplineşte funcţiunea şi va fi scos din
intravilan.
Cea mai slab dotată cu servicii este zona cartierului Viile Vechi în care funcţionează
doar o şcoală primară.
Din punct de vedere al structurii urbane şi fondului construit, principalele
disfuncţionalităţi se referă la starea fondului construit actual şi la modalităţile actuale
de construire şi intervenţie asupra clădirilor.
Astfel, foarte puţine dintre zonele istorice au fost explorate din punct de vedere
arheologic.
Există multe clădiri ce necesită reabilitări. Multe intervenţii asupra clădirilor istorice au
fost efectuate în neconcordanţă cu spiritul arhitecturii iniţiale.
În ceea ce priveşte clădirile de locuit multietajate din perioada socialistă, gabaritul
acestora îl depăşeşte cu mult pe cel tradiţional, arhitectura modestă şi calitatea slabă
a execuţiei (tipice pentru anii ’80) le individualizează într-o manieră negativă în
peisajul urbanistic şi arhitectural al Nădlacului.
Clădirile contemporane se caracterizează, în marea majoritate a cazurilor, prin lipsa
de respect pentru regulile existente, dominante. Dacă regimul de înălţime (frecvent
P+1) ar putea fi scuzat din motive funcţionale, există alte caracteristici care le exclud
din ansamblul contextual: retragerea faţă de frontul stradal (rezultând ştirbiri ale
frontului), izolarea în cadrul lotului, planimetrie întâmplătoare, sisteme de acoperire
complicate, ciudate, culori stridente. Edificarea lor este asociată, în marea majoritate
a cazurilor, defrişării aliniamentelor stradale existente, fapt ce creează o altă
disfuncţionalitate majoră a contextului respectiv. Noile clădiri şi aşa urâte,
disproporţionate, devin mult mai prezente în frontul stradal respectiv. Ele
funcţionează foarte bine ca exemple ”a contrario”, de tipul: ”nu faceţi aşa”. Din
păcate, ele au tendinţa de a se înmulţi şi au drept efect deteriorarea imaginii
arhitecturale a oraşului.
Nu există studii specifice de identificare a riscurilor tehnologice.
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Există zone nealimentate cu apă în cadrul trupului principal de intravilan.
O mare parte din teritoriu nu are asigurată canalizarea menajeră iar staţia de epurare
actuală nu este funcţională.
Atât în cazul reţelelor electrice cât şi celor de telecomunicaţii se impun lucrări de
modernizare în etape succesive ţinându-se cont de cerinţele europene şi
transfrontaliere.
Nu există un studiu amănunţit privind potenţialul energiilor regenerabile din oraş.
Situaţia exploatării energiei geotermale se află în situaţii de ineficienţă.
Cea mai mare parte din oraş nu are acces la reţelele de gaze naturale, îndreptânduse spre surse de energie termică proprii pe bază de combustibil solid.
Salubritatea şi gestionarea deşeurilor suferă din lipsa fondurilor alocate. Nu există
puncte de colectare diferenţiată a deşeurilor, sau platforme publice de preluare a
deşeurilor regenerabile.
Există o îmbinare stranie a terenurilor destinate cimitirelor cu cele destinate
legumiculturii, în cimitirul din nordul oraşului.
2.12. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei
2.12.1.

Cerinţe şi opţiuni ale populaţiei

În vederea surprinderii necesităţilor şi obţiunilor populaţiei privind dezvoltarea propriei
localităţi, au fost întreprinse două categorii de studii: un chestionar anonim, în cadrul
studiului de fundamentare cercetare sociologică privind profilul psiho-social al
localităţii Nădlac precum şi două şedinţe de dezbatere publică privind soluţia
preliminară a PUG.
Concluziile anchetei sociologice referitoare la obţiunile populaţiei sunt sintetizate în
cele ce urmează.
În privinţa dezvoltării localităţii, principala problemă pe care respondenţii
chestionarului ar rezolva-o în cazul în care ar ocupa scaunul de primar este
reprezentată de (1). Asigurarea de locuri de muncă 48%, (2). Repararea străzilor,
drumurilor şi trotuarelor 10%, (3). Canalizarea şi reţeaua de apă 8,9%, (4). Investiţii şi
modernizare 8%, (5). Asistenţa socială 4,6% şi (6). Investiţii în şcoală şi grădiniţă
3,5%. Detalierea evaluării localităţii a înregistrat următoarele scoruri ponderate,
ordonate după gradul de nemulţumire (de la cel mai problematic până la cel mai
puţin problematic): întreţinerea şcolilor şi grădiniţelor 17,4%, starea drumurilor şi
trotuarelor 17,7%, locurile de joacă pentru copii 19%, starea unităţilor sanitare 19,3%,
poluarea 19,4%, curăţenia străzilor şi trotuarelor 20,7%, ordinea şi liniştea publică
22,5%, serviciile de colectare a gunoiului 22,7% şi iluminatul public 25,2%.
S-a urmărit identificarea principalelor îmbunătăţiri dezirabile pentru localitate.
Concluzia era că problematica locurilor de muncă este cea mai importantă, ea
cumulând o valoare ponderată de 20,8%, urmată de repararea şi asfaltarea străzilor,
drumurilor şi trotuarelor 17,3% şi rezolvarea canalizării 10,4%. Alte aspecte
evidenţiate de respondenţi au mai fost: curăţenia, poluarea (inclusiv câinii vagabonzi)
6,1%, asigurarea fondurilor pentru instituţiile de învăţământ (inclusiv renovări) 4,5%,
îngrijirea şi amenajarea spaţiilor verzi 4,1%, atragerea de investiţii în infrastructură (în
general) 3,1% şi asigurarea de fonduri pentru unităţile sanitare 1,7%.
În cadrul ghidului de interviu dezvoltat cu ajutorul unor lideri de opinie formali şi
informali, s-a precizat că în privinţa îmbunătăţirii programului managerial asumat de
primar, se estimează că autorităţile locale ar trebui să se implice mai mult în
revigorarea agriculturii conform performanţelor anterioare, în redresarea economică
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a localităţii pentru a atrage tineri şi în preocuparea pentru locuri de muncă bine plătite
pentru ca „să aibă oamenii bani şi pentru concedii”. Părerea interolcutorilor în privinţa
accesului la reţeaua de apă potabilă este că aproape toată localitatea este conectată
la sistemul centralizat, singura problemă fiind subdimensionarea proiectului iniţial faţă
de cerinţele actuale. Nu acelaşi lucru se întâmplă cu apa caldă menajeră care are o
utilizare mult mai restrânsă. Deşi la nivelul chestionarelor aplicate s-a apreciat că
localitatea nu este nici zgomotoasă şi nici poluată, subiecţii intervievaţi au evidenţiat
dezavantajele traficului greu care tranzitează oraşul şi care afectează şi fondul sonor
şi calitatea aerului, mai ales în apropierea şoselei naţionale.
Conform legislaţiei în vigoare, soluţia preliminară a PUG a fost supusă unei proceduri
de dezbatere publică, în care s-au organizat două şedinţe de dezbatere publică, cu
participarea autorităţilor şi a proiectantului. La nici una dintre aceste şedinţe, la care a
luat parte şi proiectantul, nu a participat nici un alt cetăţean astfel că nu s-au putut
colecta alte păreri referitoare la necesităţile şi obţiunile populaţiei.
2.12.2.

Punct de vedere al administraţiei publice locale

Administraţia publică locală si-a exprimat punctul de vedere referitor la dezvoltarea
comunei, atât prin caietul de sarcini anexă la prezentul contract cât şi prin şedinţele
de consiliu local care au analizat propunerea preliminară a PUG.
Din cadrul caietului de sarcini principalele puncte de vedere referitoare la dezvoltarea
oraşului sunt sintetizate în cele ce urmează:
 necesitatea completării infrastructurii edilitare (extinderea reţelei de gaz
metan, a reţelei de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare, etc.);
 preluarea în PUG (şi rezervarea unor amplasamente pentru viitoare proiecte)
a tuturor proiectelor din fonduri locale, de stat şi europene sau alte fonduri
externe aflate în curs de derulare sau de propunere;
 dezvoltarea economică în cadrul industriei, agriculturii şi turismului;
 dimensionarea amplasamentelor rezervate pentru construcţia de locuinţe în
perspectivă, ţinând cont de factorii reali de dezvoltare a localităţilor;
 instituirea zonelor de protecţie pentru monumentele istorice şi de arhitectură;
 instituirea de interdicţii de construire pentru zonele protejate prin lege;
 măsuri de ecologizare a vechilor suprafeţe destinate colectării deşeurilor;
rezervarea de amplasamente pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
amplasamente pentru deşeuri din construcţii; se vor prevedea platforme de
colectare a deşeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 proiectantul va studia teritoriul oraşului Nădlac depistând posibilităţi de
introducere în intravilan a acelor suprafeţe care corespund, fără restricţii şi
fără riscul posibilităţilor de construire, terenuri proprietate ale persoanelor
fizice sau juridice;
 se vor limita pe cât posibil interdicţiile de construire: acestea vor fi prevăzute în
situaţii bine justificate, susţinute prin studii de specialitate;
 reglementările urbanistice vor fi suficient de detaliate pentru a nu necesita
întocmirea P.U.Z-urilor, P.U.D-urilor, decât în cazuri bine justificate;
 regulamentul aferent U.T.R.-urilor va permite funcţiuni diversificate în ideea
atragerii de investiţii şi a simplificării procedurilor de autorizare;
În ceea ce priveşte solicitările autorităţilor cu privire la reglementări teritoriale
concrete ce nu au fost cuprinse în caietul de sarcini, ele au fost exprimate în discuţii
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ulterioare şi şedinţe ale consiliului local şi sunt sintetizate în cele ce urmează:
 extinderea unei zone de locuit la nord de cimitirul de nord al oraşului,
cuprinzând o prima solă până la De 603, teren aflat în proprietate publică, în
vederea asigurării de locuinţe pentru tinerii căsătoriţi;
 extinderea unei zone de mică industrie la nord de actualul intravilan, până la
Cn 568, datorită solicitărilor în acest sens primite de către autorităţi;
 extinderea zonei industriale din est, la est de fosta industrie a cânepii, de la
DN7 până la DJ 709J, în vederea revigorării zonei industriale şi atragerii de
noi investitori;
 introducerea în intravilan a unei suprafeţe de teren între Păduriţă şi primul dig,
de-a lungul canalului existent, în vederea împăduririi şi amenajării ca parc;
 refuncţionalizarea unor trupuri izolate în special cele din domeniul agrozootehnic inactive.
 extinderea zonei de servicii din cadrul trupului P.C.T.F. Nădlac, datorită unor
solicitări în acest sens.
2.12.3.

Punct de vedere al proiectantului PUG

Analiza geografică, istorică şi urbanistică a oraşului Nădlac, a adus concluzii clare
referitoare la dezvoltarea teritorială a oraşului, experienţa de până acum a oraşului
trebuind a fi fructificată la maximum în vederea evitării de greşeli.
Din acest punct de vedere, geografia istorică a Nădlacului indică faptul că teritoriul
favorabil amplasării de construcţii a fost întotdeauna restricţionat de ape. La sud
Mureşul a limitat sau descurajat extinderea localităţii; la est, nord-est ,nord şi nord
vest, datorită existenţei unor văi locale, apa s-a acumulat dintotdeauna făcând
extinderea nedezirabilă în aceste zone. Nu întâmplător forma actuală a intravilanului
a urmărit aproape fidel terenurile mai înalte la nivel local. Extinderea în aceste zone
joase a pus atât în trecut (vezi zonele în care se produc inundaţii „de ape interioare”),
şi va pune şi în viitor probleme de construibilitate. Recomandarea proiectantului este
ca aceste zone să fie evitate (este cazul unei părţi a zonei industriale de la est, ca
extindere). Prin sistemele de desecare s-a încercat drenarea apei de pe aceste
suprafeţe însă topografia locală nu s-a schimbat, în caz de precipitaţii bogate
reluâdu-şi rolul de cuvete de acumulare. În acest caz rămân pe viitor doar două
direcţii posibile de dezvoltare: spre NNV, de-a lungul drumului de legătură cu
Csanadpalota şi prin densificarea şi dezvoltarea cartierului Viile Vechi, în ceea ce
priveşte zona rezidenţială. Însa aşa cum arată evoluţia demografică, nu există o
nevoie reală de locuinţe, chiar dacă PATJ Arad propune astfel de soluţii.
După părerea proiectantului, grija pentru detaliile de organizare şi ale fondului
construit sunt indispensabile ridicării nivelului urban al oraşului, alături de problemele
majore de infrastructură.
Proiectantul consideră că zona Nădlac are un potenţial arheologic foarte mare, însă
neexploatat, care ar ajuta la definirea clară a istoriei şi evoluţiei comunităţilor umane
de aici, la întărirea conştiinţei de sine.
Proiectantul consideră ca Nădlacul se poate autosusţine şi prospera, având în
vedere potenţialul natural, istoric şi uman pe care îl deţine.
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
3.1.1. Concluzii ale Reambulării suportului topografic
Scopul studiului de fundamentare privind reambularea suportului topografic a fost
aducerea la zi a planurilor topo-cadastrale pe zona Oraşului Nădlac, prin măsurători
şi digitizări actuale.
Reambularea suportului topografic a scos la iveală o serie de probleme legate de
conturul şi suprafaţa trupurilor cuprinse în intravilan prin vechiul PUG în sensul că la
data întocmirii vechiului PUG nu s-au făcut măsurători topografice sau o reambulare
a suportului topografic, preluându-se situaţiile scriptice ale perimetrelor şi
suprafeţelor terenurilor cuprinse în intravilan. În ceea ce priveşte conturile, la trupurile
izolate s-au pus în evidenţă cele mai mari diferenţe. Compararea acestei situaţii cu
măsurătorile efectuate în cadrul studiului de fundamentare şi confruntarea acestor
două cu baza de date a OCPI Arad a dus la modificări ale poziţiei, conturului şi
suprafeţei trupurilor de intravilan existente. Toate neconcordanţele au fost soluţionate
în cadrul studiului de fundamentare. Asupra terenurilor propuse a fi introduse în
intravilan s-au făcut măsurători topografice actuale, cu staţia totală GPS, în
coordonate stereo ’70, astfel ca propunerile să aibă un suport actualizat şi verificat
de OCPI. Interiorul trupului principal al intravilanului a fost reambulat pe baza
ortofotoplanurilor georeferenţiate, ediţia 2009, sc.1:5000. Suportul topografic s-a
întocmit în format digital şi tipărit, la sc.1:5000. Detalii ale suportului topografic
actualizat pot fi consultate în planşele de specialitate aparţinând studiului de
fundamentare şi avizului OCPI, împreună cu planşele aferente.
3.1.2. Concluzii ale Studiului de inundabilitate Râul Mureş-Oraş Nădlac
Scopul Studiului de inundabilitate Râul Mureş-Oraş Nădlac a fost stabilirea zonelor
maxime de inundare datorate râului Mureş şi a vitezelor maxime de scurgere din
albia minoră şi majoră ale oraşului Nădlac.
Datele hidrologice au fost furnizate de Administraţia Naţională „Apele Române” iar
cele topografice de către elaboratorul studiului de fundamentare privind reambularea
topografică.
Ipoteza de verificare a inundabilităţii s-a bazat pe sistemul de protecţie actual,
existent de o parte şi de cealaltă a râului Mureş respectiv digurile actuale de protecţie
împortiva inundaţiilor, construite în anul 1989. Studiul a luat în calcul o lungime de
cca. 7800 m din cursul râului, începând de la frontiera de stat în amonte. Pe acest
traseu s-au efectuat 20 de profile transversale prin albia majoră şi minoră inclusiv
digurile de apărare. Nivelul maxim de referinţă referitor la debitul atins a fost
considerat anul 1975, când debitul maxim a atins valoarea de 2190 m3/s.
Debitele de care s-a ţinut cont, conform adresei AN Apele Române, în conformitate
cu clasa de importanţă a obiectivelor din zonă, la care trebuie să facă faţă sistemul
se apărare sunt:
- debitul de dimensionare ce corespunde probabilităţii de depăşire 2% este
Q2%=2054 m3/s;
- debitul de verificare cu probabilitatea de depăşire 0,5% este Q 0,5%=3172 m3/s;
Concluzia studiului de inundabilitate este că atunci când debitele posibile de
tranzitare nu depăşesc valoarea maximă atinsă a debitului de verificare cu
probabilitatea de depăşire de 0,5%, adică valoarea Q0,5%=3172 m3/s, digurile de
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apărare asigură mişcarea apei să se desfăşoare în aceste limite. Dacă debitele de
tranzitare sunt mai mari, atunci este necesar să se întreprindă măsuri suplimentare în
secţiunile cele mai defavorabile, precizate în studiu, unde înălţimea de gardă are
valorile cele mai mici.
În concluzie, doar albia majoră a Mureşului, cuprinsă între digurile actuale de apărare
va fi considerată zona cu risc natural de inundaţii.
3.1.3. Concluzii ale Studiului istoric şi urbanistic-arhitectural al oraşului Nădlac
Scopul Studiului istoric şi urbanistic-arhitectural al oraşului Nădlac a fost
inventarierea monumentelor existente, delimitarea zonelor lor de protecţie şi găsirea
a unor noi elemente (situri arheologice, ansambluri şi arhitecturi istorice, importante
pentru istoria oraşului), care să fie propuse spre protejare şi integrare în politicile
actuale şi de viitor privind dezvoltarea aşezării, cu propunerile de modificare în
consecinţă ale LMI.
Concluziile studiului de fundamentare s-au concretizat în propunerile de actualizare
ale LMI. În cele ce urmează vor fi prezentate aceste propuneri.
Propunerile includ actualele poziţii din Lista Monumentelor Istorice, ca atare sau
modificate. De asemenea, sunt preluate propunerile din documentaţiile urbanistice
întocmite până la această dată şi se propun noi obiective.
Noua listă va conţine situri arheologice, ansambluri de arhitectură (urbane), unul
dintre ele fiind articulat sitului arheologic al Nădlacului medieval şi zonei „Păduriţă” şi
câteva piese de arhitectură considerate definitorii pentru istoria arhitecturii din
Nădlac. Deasemenea, se propune spre protecţie o amplă arie urbană de legătură
între cele două ansambluri protejate, arie care să fie protejată ca „ansamblu
rezidenţial tradiţional valoros”, cu un regulament specific, mai permisiv decât cel al
celor două ansambluri centrale, dar prin care să se menţină caracteristicile generale
ale ţesutului, tipul de front, elementele stilistice existente şi să se stabilească limitele
noilor intervenţii.
Situri arheologice.
Sunt propuse spre protejare următoarele siturile arheologice localizate:
1. 1.
2.
3.
4.

Nădlac, „2, 5 km nord-vest de oraş”, oraş Nădlac, judeţul Arad.
Tumul.
N46°12.194', E20°47.031'
Tumul de mari dimensiuni, de pe suprafaţa căruia a fost cules un fragment
ceramic, ce aparţine primei epoci a fierului.
5. Prima epocă a fierului?
6. Inedit.

2. 1. Nădlac, „Tövisköz Pusta”, oraş Nădlac, judeţul Arad.
2. Sit arheologic; vechea aşezare Tövisköz, cunoscută ca “Predium Tövisköz”
(1561) şi devenită “Pusta Tövisköz”
3. N46°09’12’’,E20°45’57’’
4. Fostă aşezare medievală, din sec. XV-XVI, distrusă de turci în 1552,
repopulată în 1647, părăsită ulterior
5. Evul Mediu şi perioada premodernă
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6. Cf. A. Roz, K. Géza, Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Arad, Arad,
1997, pag.176; localizată prin hărţile din 1864 şi 1884

3. 1. Nădlac, „ Holumbu Gârbovăţ” (“Holumbu Izvorului”), cca. 1 Km. est de oraş
Nădlac, judeţul Arad.
2. Sit arheologic; vechea aşezare Mélykútú Ráres, din sec. XV (ante 1474,
când moşia Nădlac, inclusiv satul respectiv intră în posesia fam. Iakšič),
3. N46°09’58’’,E20°46’24’’
4. Fostă aşezare medievală, din sec. XV, amintită documentar în 1561, 1564
(posesie a familiei Serjény) şi în sec. XVIII (pustă), deci părăsită între timp
5. Evul Mediu şi perioada premodernă
6. Ţiucra Petru, Pribeagul, Pietre rămase…(Op. cit.), Bucureşti, 1936, pag.
348; localizată prin hărţile din 1864 şi 1884

4. 1. Nădlac, “Necropolă la nord- vest de cimitirul nordic”, oraş Nădlac, judeţul
Arad.
2. necropolă.
3. N-V de cimitirul nordic al Nădlacului (N46°10’35’’,E20°43’56’’)
4. Necropolă cu morminte de călăreţi, parţial cercetată, parţial distrusă de
diverse lucrări din zonă
5. Sec. IX-X d. Hr.
6. Informaţii Peter Hügel, cercetări Florin Mărgineanu, Complexul Muzeal
Arad
Restul siturilor (castelul, bisericile medievale şi premoderne, amintite în studiu), sunt
propuse de a fi protejate în cadrul “Ansamblului urban-arheologic-natural Nădlac sud”
sau, nefiind localizate (foste sate din hotarul Nădlacului), nu pot fi decât amintite:
“Palatka”, “Réthkert”, “Ieneu”, “Deméng”, “Bujac”.
Ansambluri urbane.
Se propune menţinerea poziţiei „Ansamblu urban Nădlac” (din jurul Bisericii
Evanghelice Slovace), 337 AR –II-m-B-00633, cu o titulatură modificată („Ansamblu
urban Nădlac nord”) şi extins, în aşa fel încât să cuprindă şi arii urbane rezidenţiale
valoroase din imediata proximitate. Câteva dintre clădirile de pe str. I.G.Tajovski, I.
Boor şi din nord-vest şi vest îşi menţin caracteristice tradiţionale aproape
neschimbate. Protecţia acestei locuiri centrale va conduce la o protecţie mai eficientă
a ariei respective şi la menţinerea la o anumită valoare a contextului principalelor
arhitecturi protejate şi/sau majore din zonă (Biserica Reformată Slovacă, Liceul,
Grupul Şcolar, Biserica Catolică). Câteva demolări recente sau preconizate de clădiri
istorice valoroase din şi de la limita acestei arii demonstrează necesitatea protecţiei
sale sub această formă.
Deasemenea, se propune un al doilea ansamblu urban în sud (“Ansamblul urbanarheologic-natural Nădlac sud”), din jurul Bisericii Ortodoxe Româneşti, cu
componente mixte (arhitecturi istorice- publice şi particulare, situri arheologice şi sit
natural valoros), la care se adaugă ariile locuite din proximitate, cu aceleaşi motivaţii
ca şi în cazul primului ansamblu protejat. Aici sunt localizate şi cele mai vechi etape
de evoluţie medievală a Nădlacului, conţinând siturile arhitecturilor medievale şi
premoderne dispărute: castelul, bisericile anterioare celor actuale, eventual
fortificaţia Nădlacului timpuriu, locuire medievală timpurie etc.
121

1. 1. Nădlac, “Ansamblul urban Nădlac nord”, oraş Nădlac, judeţul Arad.
2. Ansamblu urban
3. Cf. hărţilor din studiu 07a si 07b: (străzile Independenţei-I. BoorI.G.Tajovski, G. Coşbuc, ), ansamblul fiind centrat pe Biserica Reformată
Slovacă şi piaţa din faţa ei
4. Ansamblu urban cu un caracter mixt (urbanistică, arhitectură, mediu natural
amenajat-parcul), care conţine un monument clasat (Biserica Reformată
Slovacă), câteva clădiri publice de valoare (Biserica Catolică, Liceul,
Grupul Şcolar, Parohia Reformată etc.), piaţa şi parcul, precum şi
arhitectură rezidenţială de valoare
5. sec. XIX-XX
6. Cf. bibliografiei anexate şi hărţilor din 1864,1884

2. 1. Nădlac, “Ansamblul urban-arheologic-natural Nădlac sud”, oraş Nădlac,
judeţul Arad.
2. Ansamblu urban
3. Cf. hărţiilor din studiu 07a si 07b: străzile I. Slavici, M. Viteazul, V. Goldiş
(de pe direcţia N-S), intersectate cu V. Lucaciu, 1 Decembrie, Victoriei şi
Independenţei (de pe direcţia E-V), inclusiv zona “Păduriţă” de la sud de
dig
4. Ansamblu urban cu un caracter mixt (urbanistică, arhitectură, arheologie,
mediu natural), care conţine un monument clasat (Biserica Ortodoxă
Românească), o serie de situri arheologice (castelul, Bisericile din Dolmă şi
Velj, Biserica Ortodoxă Românească din lemn, prima Biserică Ortodoxă
Sârbă şi locuire de secol XII-XVIII, corespunzătoare Nădlacului medieval),
o arie naturală de valoare (Păduriţă), arhitecturi majore valoroase (Biserica
Greco-Catolică, Biserica Ortodoxă Sârbă, Şcoală (fosta Casă de Cultură
Românească) şi arhitectură rezidenţială de valoare
5. Evul Mediu-sec. XIX
6. Cf. bibliografiei anexate şi hărţilor din cca. 1770, 1864,1884
Arhitecturi majore.
Dat fiind că vechiul PUG propune o serie de arhitecturi majore pentru a fi protejate ca
monumente istorice (mai ales de pe str. 1 Decembrie) şi conform propriilor studii, se
propune ca lista monumentelor să fie îmbogăţită cu următoarele monumente:
Primăria (str. 1 Decembrie nr. 26), Grădiniţă (str. 1 Decembrie nr.32), Biserica GrecoCatolică (str. 1 Decembrie nr.6), Biserica Ortodoxă Sârbă (str. V. Lucaci nr. 11):
1. 1.
2.
3.
4.

Nădlac, Primăria, oraş Nădlac, judeţul Arad.
Arhitectură majoră
str. 1 Decembrie nr. 26
Clădire publică, parter, aflată în frontul stradal al str. 1 Decembrie, stil cu
elemente neoclasice şi compozite (eclectice)
5. Sf. sec. XIX-înc. Sec. XX
6. Cf. bibliografie anexată şi studiu de parament

2. 1. Nădlac, grădiniţă, oraş Nădlac, judeţul Arad.
2. Arhitectură majoră
122

3. str. 1 Decembrie nr. 32
4. Clădire publică, parter, aflată la intersecţia str. 1 Decembrie cu G. Coşbuc,
stil cu elemente neoclasice şi compozite (eclectice)
5. Sf. sec. XIX
6. Cf. bibliografie anexată, studiu istoric şi studiu de parament

3. 1.
2.
3.
4.

Nădlac, Biserica Greco-Catolică, oraş Nădlac, judeţul Arad.
Arhitectură majoră
str. 1 Decembrie nr.6
Edificiu religios, aflat la intersecţia str. 1 Decembrie cu I. Slavici, stil cu
elemente baroce provinciale
5. Fondată în 1846
6. Cf. bibliografie anexată, studiu istoric şi studiu de parament

4. 1.
2.
3.
4.

Nădlac, Biserica Ortodoxă Sârbă, oraş Nădlac, judeţul Arad.
Arhitectură majoră
str. V. Lucaci nr. 11
Edificiu religios, aflat la intersecţia str. V. Lucaci cu I. Slavici, stil cu
elemente baroce provinciale
5. Fondată în 1893; se sfinţeşte în 1909
6. Cf. bibliografie anexată, studiu istoric şi studiu de parament

Arhitecturi minore (locuinţe).
Este o realitate că în Nădlac există, încă, un număr de locuinţe tradiţionale din sec.
XIX, care sunt întreţinute ca atare şi pot funcţiona ca reper în protecţia elementelor
de tradiţie şi edificarea noilor arhitecturi. Ele sunt caracterizate prin volume simple
(casa dreptunghiulară perpendiculară pe stradă şi acoperită în două ape, pridvor dea lungul casei, spre curte), materiale tradiţionale (ziduri din pământ bătut, structură a
plaşeelor şi şarpantă din lemn şi învelitoare din stuf/paie). Casele au anexe diverse,
între care o bucătărie de vară, magazie şi atelier etc. Gardurile spre stradă sunt din
lemn. O asemenea gospodărie se găseşte pe str. I. G. Tajovski, la nr. 11 (din păcate
cea de la nr. 13, mai frumoasă decât prima, a fost demolată acum puţin timp), ea
fiind cumpărată de comunitatea slovacă şi trasformată în Muzeu al Civilizaţiei
Slovace. Acest fapt nu este întâmplător, atât timp cât în Nădlac este cea mai
numeroasă comunitate slovacă din România, dar este curios că această comunitate
nu este interesată să protejeze aspectul general al oraşului (fronturi stradale
coerente, verdele stradal masiv, dominante majore etc.).
1. 1.
2.
3.
4.

Nădlac, Muzeul Slovac- locuinţă tradiţională, oraş Nădlac, judeţul Arad.
locuinţă
Str. I.G. Tajovski nr. 11
Gospodărie tradiţională, formată din casa de locuit, bucătărie de vară,
atelier, magazie, coteţe etc.; formă arhitecturală, materiale şi tehnici
tradiţionale
5. Prima jum. a sec. XIX
6. Cf. custode muzeu (Dl. Andrei Lehoczski) bibliografie anexată şi studiu de
parament

Alte sisteme de protecţie.
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Dat fiind faptul că oraşul Nădlac îşi menţine un mare număr de arhitecturi minore
tradiţionale valoroase şi că, în acelaşi timp, se manifestă tendiţe de deteriorare a
acestui patrimoniu, se propune (cf. hărţilor din studiu 05a şi 05b - zona 2) instituirea
unui sistem de protecţie pentru o arie urbană care leagă cele două ansambluri
(„Ansamblu urban Nădlac nord” şi “Ansamblul urban-arheologic-natural Nădlac sud”).
Ea este caracterizată prin existenţa unei locuiri tradiţionale de secol XVIII-XIX,
prelungită cronologic până la înc. sec. XX, care acoperă toată stilistica amintită
anterior şi toate modalităţile de organizare urbanistică. Această arie include şi câteva
monumente de arhitectură propuse spre clasare. Caracteristica cea mai importantă a
acestei arii este omogenitatea morfo-structurilor ei, coerenţa de ansamblu şi detaliu.
Regulamentul acestei arii este propus a fi mult mai permisiv decât cele pentru zonele
protejate propriu-zise (cu excepţia unor elemente care este obligatoriu să fie
menţinute şi protejate, între care fundamental trebuie să fie verdele stradal şi corenţa
arhitecturală a fronturilor), fiind asemănător cu cel pentru zonele de protecţie ale
monumentelor istorice. El are drept scop protejarea elementelor bazice ale acestei
locuiri (inclusiv spre beneficiul actualilor ocupanţi sau proprietari), aspectul stradal,
materialele şi tehnicile tradiţionale.
Toate aceste concluzii vor fi preluate ca atare în propunerile de reglementări ale
dezvoltărilor ulterioare.
3.1.4. Concluzii ale Studiului privind evoluţia socio-demografică
Scopul Studiului privind evoluţia socio-demografică a fost acela de a surprinde starea
şi modificările apărute la nivel demografic şi social în cadrul comunităţii de la Nădlac,
în vederea adaptării propunerilor de dezvoltare spaţială societăţii reale.
Studiul este compus din două părţi, complementare, prima urmărind evoluţia
demografică a oraşului în ultimii 10 ani şi enunţarea unei prognoze demografice
pentru următorii 10 ani, iar al doilea urmărind, printr-o cercetare sociologică mixta
(anchetă sociologică pe bază de chestionar şi un interviu calitativ), surprinderea
profilului psiho-social al comunităţii nădlăcane.
În ceea ce priveşte aspectul demografic, concluziile studiului precizează că pentru
intervalul analizat (2000-2010) rata totală de creştere a populaţiei a fost de -7,74%,
adică avem de-a face cu o descreştere a populaţiei. Din punct de vedere statistic,
dacă nu intervin alte modificări majore faţă de situaţia actuală se poate estima că
peste alţi zece ani, în 2020, populaţia Nădlacului va ajunge la 7616 locuitori. Din
punct de vedere sociologic o astfel de prognoză este privită însă cu rezerve
accentuate întrucât prognoza evoluţiei demografice a unei localităţi nu se poate baza
exclusiv pe indicatorii statistici. Cu toate acestea, luând în considerare contextul
social, economic şi cultural existent în prezent se poate estima continuarea tendinţei
de uşor declin demografic şi pentru următoarea perioadă de timp.
În ceea ce priveşte profilul psiho-social al comunităţii nădlacane, concluziile studiului
sunt prezentate în cele ce urmează.
Pe baza rezultatelor desprinse din ancheta sociologică, realizată în perioada apriliemai 2011, a conţinuturilor furnizate în cadrul interviurilor calitative aplicate asupra
liderilor de opinie, a datelor statistice relative la evoluţia demografică a localităţii în
ultimii 10 ani precum şi a monografiei realizate în 1936 s-au sintetizat câteva
concluzii cu rol descriptiv asupra stării actuale a comunităţii din Nădlac.
Din punct de vedere demografic, localitatea a înregistrat un uşor declin al volumului
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populaţiei generat pe de o parte de un spor natural negativ înregistrat încă din 1920
dar estompat pe de altă parte de o balanţă pozitivă a migraţiei (imigrarea fiind în mod
constant la valori superioare emigrării). Pe parcursul ultimului secol se poate astfel
evidenţia o infuzie aproape constantă cu noi veniţi, care au reuşit însă să se
integreze şi să preia modelul cultural local.
Comunitatea este compusă din două grupuri etnice majoritare, români şi slovaci care
conferă de altfel şi principala particularitate a Nădlacului. Deşi se află la graniţa cu
Ungaria şi foarte aproape de graniţa cu Serbia şi a cunoscut de-a lungul timpului mai
multe valuri de colonizări, aceste două etnii au o pondere nesemnificativă: 3,25%
populaţie maghiară şi 0,18% populaţie sârbă la ultimul recensământ. Această
descreştere majoră a celor două grupuri etnice din localitate este prezentă pe tot
parcursul secolulului XX. Cu toate acestea, cultura localităţii păstrează şi în prezent
influenţe de natură maghiară şi sârbă. Tendinţa este similară cu cea general
bănăţeană, în care cea mai prezentă imaginar etnie este aproape dispărută
demografic (”germanii”), dar constituie un reper reprezentaţional important, în raport
cu care se conturează identităţile locale.
Convieţuirea îndelungată a celor două grupuri majoritare – români şi slovaci – s-a
realizat în general într-un climat de bună-înţelegere şi respect reciproc, constatânduse atât o tendinţă de autoconservare a propriului model cultural şi a reperelor
identitare specifice fiecărei colectivităţi dar, totodată şi o serie de interferențe
culturale între acestea. Dintr-o perspectivă generală, pe baza răspunsurilor oferite
atât la chestionare cât şi la interviuri se poate aprecia faptul că tendinţa de
conservare şi delimitare este mai accentuată la comunitatea slovacă, în timp ce
comunitatea românească este mai deschisă, mai puţin conservatoare şi mai
permisivă la inserţii şi preluări de conţinuturi noi. Tendinţa se explică prin strategiile
identitare oricărei minorităţi simbolice, care deşi deţine o prezenţă demografică locală
importantă, este puternic minoritară în ansamblul regiunii. Autarhismul şi
segregaţionismul comportamental şi valoric constituie, astfel, o cale implicită de
prezervare a propriei identităţi. Respondenţii din ambele comunităţi etnice au afirmat
însă fără reţineri respectul reciproc al tuturor locuitorilor precum şi importanţa
acordată relaţiei de vecinătate: „un vecin de aproape este mai important ca un frate
de departe”.
Prin profilul, structura şi configuraţia sa Nădlacul poate fi în continuare tratat fie ca un
mic orăşel de provincie cu o funcţionalitate urbană limitată, fie ca o comună foarte
bine dezvoltată dar semnificativ dependentă de lucrul pământului. La nivelul
cercetării sociologice realizate nu s-au evidenţiat diferenţe semnificative între cele
două grupuri etnice majoritare din perspectiva mentalităţii urbane sau rurale. De altfel
şi colonizarea slovacilor din 1802 a fost făcută tot sub presiunea unor necesităţi
funciare. Singurele diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între
răspunsurile la chestionare ale cele două grupuri etnice au fost legate de orientarea
public-privat în petrecerea timpului liber, unde comunitatea slovacă a afirmat o mai
accentuată orientare pro-domestică (faţă de comunitatea română), de aici rezultând
şi diferenţele în activităţile desfăşurate în petrecerea timpului liber. Asemenea
constatări sunt utile şi în imaginarea tipului de habitat care urmează a fi construit în
viitor, în care asigurarea funcţiilor domestice în cadrului ansamblului rezidenţial –
pentru slovaci - şi a celor de sociabilitate şi convivialitate – pentru români – ar
constitui dominantele noilor reţele sociale pe care se vor articula relaţionările
reciproce.
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Deşi comunitatea prezintă o conştiinţă de noi bine închegată, bazată pe resursele şi
forţa specifică grupului familial, dificultăţile economice amprentează într-o manieră
nefavorabilă starea de spirit a localnicilor care resimt din plin greutăţile contextuale în
activităţile cotidiene aferente muncii pământului. Revigorarea agriculturii şi
asigurarea locurilor de muncă reprezintă de altfel şi principalele deziderate pe care
populaţia le aşteaptă din partea autorităţilor. În ceea ce priveşte evaluarea propriilor
condiţii de trai s-a constatat o relativă mulţumire la nivelul populaţiei, principalele
îmbunătăţiri vizând tot componenta economică (locurile de muncă) şi cea materială
(canalizarea şi traficul greu). Gospodăria constituie şi principala sursă de hrană
proaspătă pentru respondenţi precum şi spaţiul preferat pentru petrecerea timpului
liber.
De asemenea, tradiţiile celor două grupuri etnice majoritare reprezintă un patrimoniu
cultural deosebit de valoros pentru comunitate. Principalele tradiţii respectate sunt
cele de factură religioasă, iar familia joacă un rol central în conservarea şi
promovarea lor. Cu toate acestea, preocuparea pentru domeniul spiritual în sine este
relativ scăzută, populaţia acordând o importanţă mai ridicată ritualurilor specifice.
Construirea unor spaţii de sociabilitate, care să îngăduie exersarea cotidiană şi
publică a valorilor tradiţionale (precum cele asumate în cadrul sărbătorilor fiecărei
etnii/confesiuni), constituie un alt imperativ implicit al oricărei politici de reconstruc ție
urbană.
Într-o perspectivă auto-referenţială, Nădlacul este perceput de către locuitorii săi ca
fiind o localitate frumoasă, cu biserici de admirat (inclusiv picturile aferente) şi parcuri
cu tradiţie, care oferă valenţe superioare sentimentului de libertate. Şi în această
problematică au fost înregistrate câteva diferenţe minore între cele două grupuri
etnice, pe lângă parcul, multietnicitatea şi bisericile ca elemente comune apreciate în
localitate, slovacii apreciind în mai mare măsură clădirile vechi, în timp ce românii
preţuind suplimentar liniştea publică şi mentalitatea oamenilor.
În consecinţă, de capacitatea viitoarei reorganizări urbane de a depăşii polarizările
simbolice reciproce şi de a consolida reţelele de sociabilitate pe tiparele propriei etnii,
respectând prescripţiile tradiţiilor, dar şi exigenţele prezentului, depinde reuşita
proiectului de reconfigurare a unei vieţi citadine mai de calitate pentru locuitorii
Nădlacului.
3.2. Evoluţie posibilă, priorităţi
3.2.1. Evoluţie posibilă
Evoluţia posibilă a oraşului Nădlac este un proces complex care poate fi surprins prin
trei mari domenii componente: cel social, cel economic şi cel spaţial, interconectate şi
interdependente. Evoluţia posibilă trebuie neaparat să ia în calcul potenţialele din
toate sferele (naturală, economică şi umană) ale localităţii Nădlac, acestea indicând
cele mai sigure resurse şi direcţii de dezvoltare ulterioare.
În ceea ce priveşte evoluţia socială posibilă, concluziile studiilor de fundamentare
privind evoluţia socio-demografică, precum şi disfuncţionalităţile privind latura
socială, reprezintă un punct de plecare.
Luând în considerare contextul social, economic şi cultural existent în prezent se
poate estima continuarea tendinţei de uşor declin demografic şi pentru următoarea
perioadă de timp. Din punct de vedere statistic, dacă nu intervin alte modificări
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majore faţă de situaţia actuală se poate estima că peste alţi zece ani, în 2020,
populaţia Nădlacului va ajunge la 7616 locuitori.
Prin profilul, structura şi configuraţia sa Nădlacul poate fi în continuare tratat fie ca un
mic orăşel de provincie cu o funcţionalitate urbană limitată, fie ca o comună foarte
bine dezvoltată dar semnificativ dependentă de lucrul pământului. Revigorarea
agriculturii şi asigurarea locurilor de muncă reprezintă de altfel şi principalele
deziderate pe care populaţia le aşteaptă din partea autorităţilor. Gospodăria
constituie şi principala sursă de hrană proaspătă pentru populaţie precum şi spaţiul
preferat pentru petrecerea timpului liber. Există un aport de populaţie educată în oraş
care însă îşi găseşte de lucru şi în alte localităţi.
Disfuncţionalităţile au fost enunţate astfel: în ceea ce priveşte resursele de muncă,
doar 33,80% din populaţia stabilă era activă şi doar 29% era ocupată, ceea ce
reprezintă procente mici, o persoană întreţinând prin muncă alte două; sectorul
primar este în continuare deficitar din punct de vederea al implicării forţei de muncă,
nedepăşind 20% din populaţia ocupată cu toate că potenţialul agricol al oraşului este
foarte mare. Acest sector este mult subclasat de cel terţiar care deţine cca. 70% din
forţa de muncă; situaţia de întreprinzător nu este asumată decât de un sfert din
populaţia ocupată, aceasta fiind o lipsă de curaj a populaţiei. În general, situaţia
şomerilor depăşeşte de câteva ori situaţia locurilor de muncă disponibile, dar totuşi în
fiecare an există locuri de muncă libere, ceea ce înseamnă că ori pregătirea
necesară locului de muncă nu corespunde cu cea a şomerilor, ori nivelul de venit al
locului de muncă nu satisface şomerul, ori sunt şomeri care se mulţumesc cu venitul
din şomaj, preferând să nu aibe un loc de muncă.
Concluzia generală este că în condiţiile de declin demografic evident, soluţia
cea mai clară din punct de vedere social este schimbarea mentalităţii
locuitorilor, în sensul acceptării unor locuri de muncă adaptate ofertei, chiar
prin reconversie profesională, cu menţinerea calităţii muncii şi uneori venituri
mici-medii dar stabile în timp, dar şi susţinerea maximă din partea autorităţilor
locale în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor demne de trai. De asemenea
eficientizarea ca urmare a educaţiei şi specializării este un domeniul social
important.
PATJ Arad şi Strategia de dezvoltare a oraşului Nădlac completează perspectiva
evoluţiei posibile din punct de vedere social.
PATJ Arad în actualizare, conţine obiective şi direcţii de acţiune privind structura
socio-demografică şi resursele de muncă. Obiectivul general în ceea ce priveşte
structura socio-demografică a judeţului este: creşterea nivelului de trai şi a calităţii
vieţii populaţiei prin dezvoltarea socio-economică durabilă a judeţului, iar direcţiile de
acţiune sunt creşterea gradului de urbanizare, creşterea accesibilităţii populaţiei la
servicii medicale şi de asistenţă socială, dezvoltarea sistemului educaţional în scopul
obţinerii unor resurse umane de calitate. Se semnalează tendinţa de descreştere
demografică atât în orizontul 2015 cât şi 2025. Privind resursele de muncă, obiectivul
general este creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltarea
(formarea) continuă a resurselor de forţă de muncă.
Strategia de dezvoltare durabilă Nădlac, conţine ca un al doilea obiectiv strategic
„Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale” detaliat în axele prioritare:
sprijinirea sistemului de învăţământ şi a formării profesionale continue, creşterea
gradului de ocupare a populaţiei din Nădlac precum şi dezvoltarea sistemului de
servicii sociale şi a serviciilor furnizate de administraţia publică.
Toate acestea profilează evoluţia posibilă din punct de vedere social.
În ceea ce priveşte evoluţia economică posibilă, reamintim concluziile capitolelor
2.4.4. – Profilul economic al oraşului şi 2.4.5 – Disfuncţionalităţi (la nivel economic),
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din care reies clar direcţiile de dezvoltare sigure ale localităţii.
Profilul economic al oraşului este bazat pe potenţialul cadrului natural şi a celui
economic. Principiul general de dezvoltare este bazarea în cea mai mare măsură cu
putinţă pe surse şi resurse proprii, existente dar încă neexploatate într-un mod
inteligent.
Din punct de vedere al cadrului natural Nădlacul iese în evidenţă ca oraş cu un
pronunţat profil agricol, are la dispoziţie resurse ale subsolului (energie geotermală şi
resurse de hidrocarburi) ce încurajează latura energetică locală, de autosusţinere, şi
are la dispoziţie arii naturale protejate care împreună cu potenţialul fondului construit
pot susţine latura turistică a localităţii.
Din punct de vedere al cadrului economic, Nădlacul se distinge ca oraş vamal, oraş
cu tradiţie în industria prelucrătoare (şi populaţie instruită pentru a o susţine), oraş
comercial cu specificitatea oraş de tranzit (foarte bine poziţionat pe culuarul
Paneuropean IV), este un pol local de dezvoltare, care poate atrage forţă de muncă
şi oferi servicii localităţilor din jur şi un oraş al serviciilor (în care 85% dintre agenţii
economici activează în sectorul terţiar).
Disfuncţionalităţile semnalate în capitolul 2.4.5. arată că Nădlacul nu foloseşte decât
în mică măsură potenţialul agricol, care a susţinut dintotdeauna viaţa comunităţilor
locale, se semnalaeză diminuarea unor activităţi cu tradiţie: zootehnia şi industria
prelucrătoare şi neexploatarea potenţialului turistic al localităţii.
Din această perspectivă, relansarea inteligentă a domeniilor agricol şi
zootehnic, energetic local, mic industrial, turistic şi al serviciilor calitative,
competiţionale sunt domeniile obligatorii în dezvoltarea ulterioară a localităţii.
În acest fel dezvoltarea are mari şanse să devină stabilă în timp, durabilă.
Aceste aspecte se suprapun şi peste prevederile celorlalte documente programatice
de dezvoltare la nivel judeţean şi local, în special prevederile PATJ Arad şi Strategia
de dezvoltare durabilă Nădlac 2007-2013.
În conformitate cu PATJ Arad, Nădlacul se caracterizează printr-un potenţial de
dezvoltare bogat şi variat: preponderenţa terenurilor arabile cu condiţii pedoclimatice
favorabile agriculturii; densitate relativ mare a infrastructurii de tehnice şi de transport
cu perspectiva dezvoltării reţelelor magistrale, relaţii transfrontaliere cu Ungaria,
potenţial turistic datorat prezenţei monumentelor istorice şi zonelor istorice valoroase,
vechimii oraşului, varietăţii culturale (interferenţelor culturale ale populaţiei
multietnice, în special români şi slovaci, dar şi altele), resurselor hidrografice, zonelor
naturale valoroase (Parc natural, Lunca Mureşului, Zonele avifaunistice, ZNP de
importanţă naţională) ş.a.
Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Nădlac 2007-2013, având ca obiectiv
general de „creştere a calităţii vieţii pentru toţi locuitorii din Nădlac, în conformitate cu
standardele europene…” propune în detalierea structurii strategiei la Obiectivul 1 –
Stimularea sectoarelor cu potenţial de dezvoltare şi creşterea competitivităţii
ecomomice următoarele axe prioritare: stimularea investiţiilor durabile în oraşul
Nădlac (direcţie destul de generală), dezvoltarea şi creşterea calităţii activităţilor în
domeniul agricol, susţinerea şi dezvoltarea turismului. Aceste direcţii acoperă în mare
măsură posibilităţile de evoluţie economică enunţate la începutul prezentului
subcapitol, precum şi în prevederile de dezvoltare ale PATJ Arad.
Din punct de vedere al evoluţiei spaţiale, aici corelarea cu primele două domenii,
economic şi social, este hotărâtoare, evoluţia spaţială trebuind să fie o expresie a
celorlalte două. Din acest punct de vedere nu ar fi de dorit o extindere semnificativă a
spaţiului locativ, chiar dacă PATJ Arad conţine astfel de recomandări, prognoza
demografică descrescătoare fiind clară în acest sens. Singurele extinderi justificate
ar fi cele referitoare la cererile tinerilor căsătoriţi de ajutor în constituirea primei
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gospodării proprii, pe care administraţia locală le-a primit. În schimb, prevederea de
spaţii cu destinaţii productive, aducătoare de locuri de muncă şi refuncţionalizarea în
acest sens a unor terenuri nefuncţionale reprezintă direcţii prioritare de dezvoltare
spaţială. De asemenea punerea în valoare a fondului construit valoros ar trebui să
reprezinte o preocupare în viitor pentru administraţia locală. Restul tipurilor de
activităţi nu necesită decât ajustaje spaţial-teritoriale locale.
Este de o deosebită importanţă asigurarea unei perspective de dezvoltare spaţială pe
termen lung, datorită condiţionărilor multiple pe care le are amplasamentul oraşului
Nădlac. Atât zona de sud, cât şi zona de vest, conţin condiţionări majore ce
împiedică o dezvoltare ulterioară (digurile de inundaţie şi zona inundabilă Mureş,
precum şi zona piscicolă şi frontiera de stat). Celelalte direcţii, nord şi est conţin de
asemenea condiţionări de topografie a terenului, în sensul că cea mai mare parte din
terenurile din nord şi est din imediata apropiere a oraşului sunt foste zone
mlăştinoase, joase, pe care exinderea localităţii de-a lungul timpului le-a evitat în
mod constant din acest motiv, fiind indezirabile şi astăzi în special în ceea ce priveşte
fondul locativ. Singurele direcţii viitoare posibile de dezvoltare spaţială sunt de-a
lungul drumului spre Csanadpalota, la nord-nord-vest şi de-a lungul drumului spre
Peregu Mare (DJ 709J), spre nord-est şi est faţă de cartierul Viile Vechi. Pe aceste
amplasamente nu ar trebui să se dezvolte zone industriale importante. De o
deosebită importanţă ar fi studierea unor politici de densificare controlată a
intravilanului existent, ceea ce ar reduce la minimum cheltuielile locative pentru noii
locuitori, precum şi echiparea edilitară completă a teritoriului existent. O mare atenţie
trebuie conferită întreţinerii şi păstrării fondului construit valoros şi atmosferei
generale a oraşului (fronturi, aliniamente, zone verzi, elemente stilistice, etc.).
Şi în acest domeniu, prevederile PATJ Arad şi a Strategiei de dezvoltare durabilă
completează vizuinea evoluţiei posibile.
PATJ Arad aduce în vedere modificări spaţiale în teritoriul administrativ Nădlac:
autostrada A1 Nădlac-Arad şi drumul expres-bypass Autostradă-DN7, care
polarizează dezvoltarea spre nord, dar şi o deranjează (în cazul drumului bypass,
care segregă teritorial oraşul de cartierul Viile Vechi), sunt prevăzute colaborări
interegionale şi la nivel de direcţii spaţiale cu Şeitin, Semlac, Nagylak şi
Csanadpalota (dar şi Sânicolaul Mare, conform capitolului disfuncţionalităţi), se
propune realizarea unei variante ocolitoare a DN7, se precizează dezvoltarea
construcţiilor de locuinţe, pistă de biciclişti precum şi realizarea de sisteme complete
de echipare edilitară (alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare, magistrală
de gaz - Nabucco).
Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Nădlac 2007-2013 cuprinde în cadrul celui
de-al treilea obiectiv strategic „Dezvoltarea infrastructurii de bază respectând
standardele de mediu” următoarele axe prioritare: modernizarea şi extinderea
infrastructurii de transport, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii electrice,
amenajarea teritoriului şi creşterea accesului la utilităţi, dezvoltarea infrastructurii de
gestionare a apelor şi a deşeurilor, conservarea naturii şi protecţia mediului.
Toate acestea creionează direcţiile posibile de evoluţie spaţială a oraşului Nădlac, pe
perioada următoare.
Tot ceea ce rămâne este materializarea acestor direcţii, pe baza priorităţilor de
dezvoltare prezentate în continuare.
3.2.2. Priorităţi de dezvoltare
Priorităţile de dezvoltare vor fi enunţate pe cele trei mari domenii: social, economic şi
spaţial. Acestea se vor corela cu fondurile avute la dispoziţie de consiliul local
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(fonduri proprii bugetare şi fonduri de la bugetul de stat).
Din punct de vedere social, al populaţiei, prioritatea numărul unu este asigurarea
unui venit (sau resurse) care să asigure un trai decent pentru toţi locuitorii oraşului.
Din acest punct de vedere orice politică sau acţiune care aduce creerea de noi
locuri de muncă (revitalizarea domeniilor cuprinse în profilul economic,
abordarea de domenii noi, etc) este prioritară. Sunt cuprinse aici şi programele de
formare şi reformare profesională continuă, necesare pentru a adapta forţa de muncă
la cerinţele productive. O a doua prioritate este asigurarea unui grad mai înalt de
ocrotire a sănătăţii, prin politici preventive mai întâi (informare, asigurarea prin orice
mijloace a calităţii hranei pentru populaţie) şi curative (construirea unui spital
orăşenesc regional şi susţinerea personalului medical cu pregătire superioară). O a
treia prioritate este o mai mare coeziune social-culturală a grupurilor etnice, precum
şi a întregii comunităţi (comunitatea românească nu are un liceu, nu are un muzeu la
fel ca şi cea slovacă, cu toate că este mult mai bogată ca istorie). O ultimă prioritate
este asigurarea serviciilor diversificate pentru toate zonele oraşului, cu precădere în
cartierul Viile Vechi, deficitar din acest punct de vedere. Administraţia ar trebui să
faciliteze apariţia aici a serviciilor destinate traiului zilnic. Tot aici se încadrează şi
revitalizarea unor servicii abandonate (cinematograf, teatru, etc).
Din punct de vedere economic, prioritatea numărul unu este relansarea economică
inteligentă a sectoarelor agricol şi industrial, ca factori de bază în echilibrarea
economică. Din acest punct de vedere, încurajarea pe orice cale (fiscal, teritorial,
financiar, profesional, etc) a acestor domenii este foarte importantă, având ca scop
ultim creerea de locuri de muncă şi asigurarea venitului populaţiei. În acest context o
reevaluare a eficienţei în domeniul agricol este obligatorie, atât pentru autorităţi cât şi
pentru populaţie. O a doua prioritate este vizarea sectorul serviciilor şi a turismului
care pot diversifica oferta de locuri de muncă şi echilibra relansarea economică.
Pentru toate acestea există potenţial real în oraşul Nădlac. O ultimă prioritate este
atragerea de investitori în zonă (adică aport exterior de capital), însă în acelaşi scop
al creerii de locuri de muncă pentru populaţie.
Din punct de vedere spaţial, fizic, prioritatea numărul unu este asigurarea de
terenuri pentru activităţi productive, în zone accesibile, atractive, dar care să nu
afecteze negativ comunitatea. În acest context se înscriu şi refuncţionalizarea
terenurilor nefolosite, în special din domeniul agricol cooperatist, precum şi
diversificarea funcţiunilor productive (industrie şi depozitare mare, mică industrie
nepoluantă, mici ateliere), care să permită şi adaptarea spaţială la realităţile socialeconomice. A doua prioritate din punct de vedere teritorial este asigurarea echipării
edilitare complete (în special apă şi canalizare) pentru întreg teritoriul oraşului. O a
treia prioritate este o gestionare responsabilă a fondului construit, atât din punct de
vedere al intervenţiilor cât şi al întreţinerii acestuia, ambianţa generală constituind
baza reuşitei politicilor turistice şi identitare ale comunităţii. În acest scop, aplicarea
ca atare a regulamentelor pentru zonele construite şi naturale protejate este
obligatorie, coroborat cu asigurarea unei consilieri profesionale, din partea
autorităţilor chiar, în ceea ce priveşte valoarea şi modurile tradiţionale de intervenţie
asupra fondului construit.
3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu
Obiectivele generale în dezvoltarea infrastructurii de transporturi se referă la
creşterea siguranţei în circulaţia publică şi asigurarea liberei deplasări a cetăţenilor.
130

În prezent infrastructura rutieră din zona teritoriului administrativ al oraşului Nădlac
asigură o bună legătură cu oraşele Pecica şi Arad prin intermediul drumului naţional
DN7, însă datorită traficului de tranzit creat de punctul de trecere a frontierei cu
Ungaria, traficul se desfăsoară greu şi crează ambuteaje în oraş. Finalizarea
autostrăzii A1 Nădlac-Arad (care se va continua pe teritoriul Ungariei şi va fi legată la
reţeaua de autostrăzi din Ungaria) şi deschiderea unui alt punct de trecere a
frontierei, va rezolva parţial problema traficului de tranzit din oraş.
Relaţiile în teritoriu ale oraşului Nădlac, precum şi prevederile PATN şi PATJ scot în
evidenţă oraşul Nădlac ca nod de comunicaţii la nivel naţional şi judeţean, ale căror
suprapunere şi rezolvare este prioritară.
Prezenţa Autostrăzii A1 Nădlac – Arad cu drumul de legătură bypass spre DN7, a
DN7 şi a variantei ocolitoare la DN7 propusă, a drumurilor judeţene DJ709D şi
DJ709J şi a drum expres Nădlac – Timişoara propus în PATN, plus a căii ferate Arad
– Nădlac, suprapusă peste DJ709D şi traseul drumului expres Nădlac – Timişoara,
dau un grad ridicat de complexitate teritoriului. Intersecţiile acestor două tipuri de
circulaţii feroviară şi rutieră dau limitări şi costuri de realizare considerabile.
Un element important îl constituie corelarea relaţiilor în teritoriu cu toate
documentaţiile urbanistice aprobate sau în curs de aprobare de jur împrejurul
oraşului Nădlac. Preluarea şi continuarea arterelor majore şi continuitatea zonelor
funcţionale, constituie un aspect prioritar.
În acelaşi cadru este considerată de primă importanţă realizarea variantei ocolitoare
a oraşului Nădlac la DN7, modernizarea căilor de circulaţie rutieră prin realizarea
lucrărilor de modernizare a drumurilor judeţene existente în zonă, realizarea unui pod
peste Mureş şi a drumului judeţean DJ682E şi a drumului transfrontalier Nădlac –
Csanadpalota, cu consecinţa îmbunătăţirii legăturii oraşului Nădlac cu localităţile
vecine şi facilitarea deplasărilor.

3.3.1. Preluarea elementelor din documentaţiile de rang superior şi strategia
locală de dezvoltare
Optimizarea relaţiilor în teritoriu vizează atât satisfacerea nevoilor interne de
relaţionare a oraşului cât şi racordarea la programele şi politicile regionale teritoriale.
S-au considerat obligatorii şi s-au preluat ca atare, din documentaţiile de rang
superior următoarele obiective de relaţionare în teritoriu:
 Traseul Autostrăzii A1 Nădlac-Arad, menţionată atât în PATN, Secţiunea IReţele de Transport cât şi în PATJ Arad, aflat în curs de reactualizare. Traseul
acesteia traversează pe direcţia vest-est teritoriul administrativ Nădlac, la cca.
5 km nord faţă de centrul oraşului (P-ţa Unirii). Această arteră majoră
teritorială se racordează cu oraşul propriu-zis prin intermediul unei legături
denumită bypass, care asigură legătura dintre punctul de ieşire Nădlac de pe
autostradă şi DN7, la ieşirea spre Pecica. Acest traseu este cuprins şi preluat
din PATJ Arad. Singura intersecţie regăsită pe acest bypass este cu DJ 709J,
care este prevăzută la nivel. Din acest punct de vedere, cât şi al poziţiei
acestui traseu, proiectantul consideră că nu s-au luat în calcul toate variantele
posibile de amplasare, acest traseu împiedicând circulaţia de-o parte şi de alta
a sa , în defavoarea oraşului, o variantă mai bună fiind ocolirea cartierului Viile
Vechi pe la est;
 Traseul Drumului expres Nădlac-Timişoara, menţionat atât în PATN, Secţiunea
I-Reţele de transport cât şi în PATJ Arad. Faţă de traseul cuprins în PATJ Arad,
care prevedea începutul acestuia din drumul bypass menţionat mai sus,
soluţia adoptată este cea de început din DN7 a drumului expres, datorită
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dublării legăturii între bypass şi DN7 prin păstrarea traseului din PATJ. Acest
aspect a fost discutat şi asumat şi de către CNADNR, mai mult, PATJ Timiş
aflat în reactualizare nu a mai păstrat deloc acest drum expres (pe motiv că
prin modificarea traseului autostrăzii A1 de la Arad spre Timişoara, acest drum
expres ar dubla atât autostrada cât şi DN Nădlac-Arad-Timişoara, existente).
Propunrea proiectantului PUG este ca acest traseu să fie abandonat şi pe
teritoriul judeţului Arad.
 În PATJ Timiş în reactualizare, se propune un pasaj peste Mureş, la Igriş, cu
legătură la DJ 709D Nădlac-Şeitin, în punctul actual de trecere cu bacul. Acest
traseu, chiar dacă nu atinge teritoriul administrativ Nădlac, totuşi optimizează
relaţia teritorială cu judeţul Timiş, cu Sânicolaul Mare în special.
Faţă de acestea, proiectele de dezvoltare locală îşi aduc un aport în optimizarea
relaţiilor în teritoriu:
 Modernizarea drumului transfrontalier Nădlac-Csanadpalota, care are ca scop
legături regionale transfrontaliere;
 Propunerea unei variante ocolitoare a DN7, menţionată în strategia de
dezvoltare durabilă Nădlac, dar şi în cadrul unui proiect al CNADNR din 2004.
Varianta acestui traseu a fost păstrată pe la sud de Nădlac, dar traseul propriu
zis a fost modificat datorită faptului că propunerea din proiectul CNADNR se
suprapunea în mare parte cu al doilea dig de apărare împotriva inundaţiilor de
lângă oraş, precum şi cu braţul Mureşul Mort, ceea ce a fost considerat
defavorabil.
 Modernizarea drumurilor judeţene DJ709D Nădlac - Şeitin şi DJ709J Nădlac Peregu Mare prin realizarea unor îmbrăcăminţi rutiere asfaltice pe toată
lungimea traseului, refacerea elementelor de protecţie şi de colectare şi
scurgere ale apelor în lungul drumului.
3.3.2. Optimizarea căilor de circulaţie majore în teritoriu
Teritoriul administrativ Nădlac va fi deservit în continuare atât de căile de circulaţie
existente, propuse spre modernizare cât şi prin cele noi, propuse, după cum
urmează.
Autostrada A1 Nădlac-Arad, va traversa pe direcţia vest-est teritoriul administrativ
Nădlac, la cca. 5 km nord faţă de centrul oraşului (P-ţa Unirii) de la km 0+000
(frontiera cu Ungaria şi racordul cu Autostrada M43 Szeged – Nagylak de pe teritoriul
Ungariei) până la km 7+000. Descărcarea spre Nădlac va fi făcută prin punctul de la
km 2+400, de unde porneşte drumul bypass spre Nădlac. Autostrada A1 pe sectorul
Nădlac – Arad este în prezent în execuţie cu termen de finalizare în 2013 şi drumul
de legătură dintre Autostrada A1 şi oraşul Nădlac cu termen de finalizare în 2014.
Drumul Bypass Autostrada A1 – DN7, care asigură legătura dintre punctul de ieşire
Nădlac de pe autostradă şi DN7, la ieşirea spre Pecica. Începând de la km 4+920
drumul tranversează intravilanul oraşului pe distanţa de 1695 m pe directia nord-sud
până la intersecţia cu drumul naţional DN7 Arad – Nădlac la km 6+615 unde se
termină. Drumul are prevăzute intersecţii la nivel cu drumul judeţean DJ709J Nădlac
– Peregu Mare la km 5+420 şi cu drumul naţional DN7 Arad – Nădlac la km 6+615.
Drumul naţional DN7 Arad – Nădlac, traversează intravilanul extins al oraşului
Nădlac de la est spre vest, prin zona centrală a oraşului, începând de la km 588+140
până la sfârşitul drumului la punctul de trecere al frontierei cu Ungaria la km
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594+550, pe o lungime de 6,41 km. Teritoriul administrativ al oraşului Nădlac în
extravilan este tranversat de drumul naţional DN7 Arad – Nădlac începând de la km
585+21 pe o lungime de 2,93 km, până la intrarea în intravilanul oraşului şi pe înca
550 m la ieşirea din oraş în zona protejată Lunca Mureşului Inferior până la punctul
de trecere al frontierei cu Ungaria.
Varianta ocolitoare a DN7 în oraşul Nădlac propusă pe la sud de intravilanul oraşului
are începutul din DN7 la km 590+450, lungimea de 4838 m şi se termină în DN7 la
km 593+840. Faţă de traseul DN7 existent prin intravilanul oraşului Nădlac în
lungime de 3390 m, traseul propus oferă o variantă mai rapidă de acces la punctual
de trecere a frontierei cu Ungaria de la Nădlac datorită vitezei superioare de
circulaţie pe drumul varianta ocolitoare a DN7 propus. Intersecţia cu drumul naţional
DN7 de la la km 590+450 se va realiza în conformitate cu prevederile normativului
C.D. 173/2001 şi a buletinului tehnic AND 600-2010 (Normativ pentru amenajarea
intersecţiilor la nivel pe drumurile publice), printr-o intersecţie în 'T' cu bandă de viraj
la stânga. În amenajarea intersecţiei s-a ţinut cont de preponderenţa viitoare a
traficului rutier pe varianta ocolitoare a DN7 şi de limitele impuse de terenul existent.
Amenajarea intersecţiei se va realiza prin lărgirea simetrică pe ambele părţii ale
carosabilului existent. Amenajarea intersecţiei dintre variant ocolitoare a DN7 a
oraşul Nădlac şi traseul intravilan al drumului naţional DN7 de la km 593+840 se va
realiza în conformitate cu prevederile normativului C.D. 173/2001 şi a buletinului
tehnic AND 600-2010 (Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumurile
publice), printr-o intersecţie în 'T' cu bandă de viraj la stânga. În amenajarea
intersecţiei s-a ţinut cont de preponderenţa viitoare a traficului rutier pe varianta
ocolitoare a DN7 şi de limitele impuse de terenul existent. Faţă de traseul drumului
naţional DN7 existent prin intravilanul existent oraşului Nădlac în lungime de 3390 m,
traseul propus oferă o variantă mai rapidă de acces la punctual de trecere a frontierei
cu Ungaria de la Nădlac datorită vitezei superioare de circulaţie pe drumul variant
ocolitoare a drumului naţional DN7 propus. De asemenea acest traseu deviază
traficul de tranzit din oraş decongestionând traficul local şi eliminând traficul greu
care reprezintă sursa principală de zgomot din oraş.
Drumul judeţean DJ709D Şeitin - Nădlac porneşte din drumul naţional DN7 la ieşire
din oraşul Pecica şi traversează localităţile Semlac şi Şeitin până la intersecţia cu
drumul naţional DN7 km 589+280 la intrarea în intravilanul oraşului Nădlac. Drumul
are o lungime de 23,3 km din care 2,3 km se află pe teritoriul administrativ al oraşului
Nădlac. La limita dintre teritoriul administrativ al oraşului Nădlac şi teritoriul
administrativ al comunei Şeitin km 21+000, este propusă intersecţia dintre DJ709D şi
DJ682E, drum judeţean propus spre realizare. Pe tot traseul drumului judeţean
DJ709D pe teritoriul administrativ al oraşului Nădlac, este paralel cu linia de cale
ferată CF215 Arad – Nădlac . Amenajarea intersecţiei dintre drumul judeţean DJ709D
şi drumul naţional DN7 se va realiza în conformitate cu prevederile normativului C.D.
173/2001 şi a buletinului tehnic AND 600-2010 (Normativ pentru amenajarea
intersecţiilor la nivel pe drumurile publice), printr-o intersecţie în 'T' cu bandă de viraj
la stânga. Intersecţia la nivel dintre drumul judeţean şi linia de cale ferată va fi
semnalizată corespunzător li vor fi prevăzute bariere şi semafoare de avertizare.
În prezent drumul judeţean DJ709D are o îmbrăcăminte rutieră degradată parţial şi
necesită lucrări de lărgire a suprafeţei carosabile, refacerea îmbrăcăminţii carosabile
degradate, decolmatarea şanţurilor şi a podeţelor existente, înlocuirea podeţelor
degradate şi realizarea de marcaje noi, montarea de indicatoare de circulaţie şi
parapeţi pentru protecţie în zonele periculoase.
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Drumul judeţean DJ709J Nădlac – Peregu Mare porneşte din drumul naţional DN7
km 591+490 în zona central a oraşului Nădlac. Drumul străbate zona centrală a
oraşului Nădlac pe direcţia vest-est, apoi spre nord-vest şi continuă spre localitatea
Peregu Mare pe direcţia nord-vest şi spre celelalte puncte vamale cu Ungaria din
judeţul Arad, Turnu şi Vărşand. Drumul are o lungime de 84,4 km din care 16,4 km se
află pe teritoriul administrativ al oraşului Nădlac. La km 1+290 se intersectează cu
Drumul de legătură Bypass Autostrada A1 - DN7 unde este prevăzută o intersecţie la
nivel, iar la km 7+160 cu Autostrada A1, unde este prevăzut un pasaj de trecere
peste autostradă. Reabilitarea drumului pe sectorul asfaltat şi modernizarea
sectorului de drum pietruit prin lărgirea carosabilului existent şi realizarea unei
îmbrăcăminţi asfaltice noi reprezintă o prioritate pentru realizarea relaţiilor în teritoriu
şi înbunătăţirea legăturii cu localităţile aflate la nord-est de oraşul Nădlac, drumul
judeţean DJ709J reprezentând cel mai scurt traseu.
Drumului transfrontalier Nădlac – Csanadpalota, care are ca scop crearea unei
legături regionale transfrontaliere cu localitatea Csanadpalota din Ungaria odată cu
deschiderea graniţei. Drumul îşi are originea la ieşirea din intravilanul existent şi
propus prin PUG al oraşului Nădlac, km 0+000 şi se termină la limita teritoriului
administrativ al oraşului Nădlac şi graniţa cu Ungaria la km 2+240. Drumul este
propus spre amenajare pe toată lungimea până la graniţa cu Ungaria.
În ce priveşte ransportul rutier în comun în teritoriu, odată cu modernizarea în
întregime a drumurilor judeţene DJ709J Nădlac – Peregu Mare şi a drumului
judeţean DJ709D Şeitin – Nădlac se propune realizarea unei linii de transport în
comun cu autobuze pe aceste drumuri pe relaţia Pecica – Peregu Mic – Peregu Mare
– Nădlac – Şeitin – Semlac – Pecica, cu câte 4 curse pe zi tur şi retur. Orarul de
circulaţie al autobuzelor va fi ales în funcţie de necesitatea de transport a cetăţenilor
şi pentru o bună sincronizare cu linia de transport în comun existentă pe relaţia
Nădlac – Pecica – Arad.
În viitor dupa deschiderea graniţei în întregime dintre România şi Ungaria, se va
putea realiza o linie de transport în comun şi pe relaţia Nădlac – Nagylak –
Borotvastelep – Apatfalva – Mako.
3.3.3. Optimizarea căilor de circulaţie locale în teritoriu
Drumurile industriale propuse spre modernizare se află în estul oraşului şi fac
legătura între zonele industriale existente şi propuse prin PUG şi asigură accesul la
aceste zone industriale din drumul naţional DN7, drumul judeţean DJ709J Nădlac –
Peregu Mare şi drumului judeţean DJ709D Şeitin – Nădlac.
Drumurile se vor executa cu o îmbrăcăminte rutieră modernă (beton rutier sau mixturi
asfaltice) şi vor fi dimensionte în funcţie de traficul rutier şi încărcările estimate.
Trotuarele pietonale prevăzute pe marginea drumurilor vor fi realizate din pavaj,
beton sau mixturi asfaltice iar şanţurile vor fi realizate din elemente prefabricate din
beton sau din beton turnat monolit, pentru ca apele pluviale de pe drumurile
industriale sa fie colectate şi tratate în separatoare de hidrocarburi şi decantoare
înainte de a fi deversate în canalizarea pluvială a oraşului.
La intersecţia dintre drumurile agricole cu alte drumuri modernizate (drumul naţional
DN7, drumului judeţean DJ709D Şeitin – Nădlac, drumul judeţean DJ709D Şeitin –
Nădlac, drumului transfrontalier Nădlac – Csanadpalota, drumuri industriale, drumuri
şi trasee turistice) respectiv străzile din intravilanul oraşului, intersecţiile vor fi
amenajate şi semnalizate corespunzător cu asigurarea priorităţii de circulaţie pentru
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traficul rutier de pe drumurile principale. Se propune realizarea de zone pietruite la
intrarea pe drumurile publice clasificate, în vederea evitării încărcării cu noroi a
drumurilor clasificate. Acestea pot fi dublate de cuvete speciale pentru spălarea
roţilor.
Drumul spre Csanadpalota are caracter turistic.
Drumurile şi traseele turistice propuse se află amplasate la sud de oraşul Nădlac şi
au rolul de a asigura accesul rutier la zonele de agrement din sudul oraşului, cum ar
fi Parcul Natural Lunca Mureşului şi Râul Mureş. Accesul la aceste drumuri se va
face din Varianta ocolitoare a DN7 în oraşul Nădlac şi din drumul naţional DN7 şi
drumul judeţean DJ709D Şeitin – Nădlac. Pistele de cilişti propuse vor fi racordate la
reţeaua viitoare de piste de ciclişti propusă în interiorul oraşului Nădlac şi de pista
pentru ciclişti propusă pe marginea drumului naţional DN7 în extrvailanul oraşului
respectiv pista pentru ciclişti propusă pe malul râului Mureş. Intersecţiile dintre pistele
de cilişti şi căile de comunicaţii rutiere vor fi evitate pe cât posibil iar acolo unde nu se
poate evita, vor fi semnalizate corespunzător cu asigurarea priorităţii pentru cilişti la
intersecţiile cu drumurile de exploatare, respectiv pentru autovehiculele rutiere la
intersecţiile din extravilan cu drumul naţional DN7 şi drumul judeţean DJ709D Şeitin
– Nădlac.
Drumurile şi traseele turistice, respectiv pistele de ciclişti propuse se vor executa cu o
îmbrăcăminte rutieră modernă suplă din mixturi asfaltice ce va fi dimensiontă în
funcţie de traficul şi încărcările estimate.
3.4. Dezvoltarea activităţilor economice
Dezvoltarea activităţilor economice reprezintă un domeniu de bază în atingerea
durabilităţii evoluţiei ulterioare a oraşului.
Sectorul primar este unul cheie în relansarea economică a oraşului. Astfel,
încurajarea investiţiilor în agricultură, îmbunătăţirea pregătirii participanţilor la
domeniul agricol şi optimizarea tehnogică în acest domeniu precum şi susţinerea
pieţei de desfacere a produselor agricole sunt obligatorii.
Sectorul secundar industrial, este de asemenea unul de mare importanţă. Atragerea
de investitori pe domeniul industriei şi depozitării, a industriei uşoare şi a micilor
industrii nepoluante va putea relansa acest domeniu. Premisele teritoriale ale acestei
relansări sunt realizate prin prezenta documentaţie.
Sectorul terţiar este cel în care la ora actuală activează cea mai mare parte a
agenţilor economici, şi cu o pondere similară a cifrei totale de afaceri. Totuşi nu este
un domeniu de bază care poate să susţină oraşul pe timp îndelungat. Trebuie însă
încurajat spre a-şi spori calitatea. Din punct de vedere teritorial, premisele acestui
domeniu sunt de asemenea asigurate prin prezenta documentaţie.
În ceea ce priveşte rezervele de teren existente, acestea au fost în parte utilizate
pentru reconversii ale utilizării sale, în principal din păşunat şi terenuri agricole, în
terenuri destinate construcţiilor pentru activităţi productive, scopul acestor conversii
fiind unul evident de creiere de locuri de muncă.
3.5. Evoluţia populaţiei
3.5.1. Evoluţie demografică
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Concluziile studiului de fundamentare privind evoluţia socio-demografică a oraşului
Nădlac au precizat tendinţa de descreştere a populaţiei pentru următorii 10 ani,
dându-se o cifră aproximativă de 7616 locuitori pentru anul 2020. Prognoza pentru
acest proces s-a bazat pe o aproximare a modelului de creştere tendenţială (luarea
în considerare a sporului mediu anual – natural şi migratoriu-). Acest aspect
îndeamnă la prudenţă în ceea ce priveşte extinderile teritoriale, în special în
domeniul rezidenţial.
3.5.2. Locuri de muncă
În ceea ce priveşte locurile de muncă se estimează că materializarea politicilor de
dezvoltare economică vor aduce un aport de locuri de muncă în special în domeniul
secundar, urmat de cel terţiar şi apoi cel primar. Din acest punct de vedere,
încurajarea imediată ar trebui să se facă în această direcţie, a dezvoltării sectorului
secundar. Totuşi este de urmărit îndeaproape procesul demografic, care fiind în
scădere, poate influenţa cantitativ forţa de muncă. Se mizează însă şi pe rolul de pol
local al Nădlacului, aportul de forţă de muncă fiind şi din localităţile învecinate. La ora
actuală o parte din populaţia ocupată a oraşului activează în alte localităţi sau chiar
mai departe, în ţară sau peste hotare. Revigorarea economică a oraşului i-ar putea
atrage înapoi. Se poate avea în vedere şi o redistribuire a populaţiei ocupate la nivel
de oraş în sectoare de activitate revigorate.
Prin prezenta documentaţie se propune introducerea în intravilan a unor suprafeţe
generoase de teren destinate sectoarelor secundar şi terţiar. Astfel s-au propus
suplimentarea cu 44,4 ha a terenurilor destinate serviciilor şi cu 80 ha cele destinate
producţiei şi depozitărilor. Cu toate acestea este dificil de precizat numărul de locuri
de muncă preconizate pe aceste suprafeţe, dar se poate estima că ocuparea acestor
suprafeţe va acoperi şi depăşi numărul de şomeri înregistrat la nivelul anului 2011
care era de 240 persoane (la un minim de 4 persoane/ha de activitate propriu-zisă,
ceea ce este foate puţin, presupunând că 50% din suprafaţa unui teren este
destinată activităţilor productive şi de prestare servicii, toţi cei 240 de şomeri ar avea
de lucru).
3.6. Organizarea circulaţiei
3.6.1. Circulaţia rutieră şi transportul în comun
În interiorul intravilanului propus, s-au propus o serie de lucrări de modernizare şi
lucrări noi rutiere, prezentate în cele ce urmează.
Drumul Bypass Autostradă DN7 intersectează teritoriul intravilan propus generând
doar două intersecţii: cu DJ709J şi debuşarea în DN7.
La drumul naţional DN7 se propune realizarea unui drum colector pe partea dreaptă
între intersecţia cu drumul bypass de legatură dintre Autostrada A1 și DN7 de la km
589+750 şi intersecţia dintre DN7 şi varianta ocolitoare a DN7 de la km 590+450,
drum ce va deservi zonele industriale şi de depozitare adiacente acestuia şi va putea
fi prelungit în lungul DN7 înspre Pecica în cazul în care va fi necesar pe viitor.
În situaţia circulaţiei actuale, nu a fost nevoie de introducerea unor soluţii
suplimentare de siguranţă a circulaţiei, precum semaforizări, optimizări de raze de
curbură sau altele, însă o atenţie deosebită ar trebui acordată instituirii de restricţii
pentru zonele rezidenţiale şi centrale-protejate, în ceea ce priveşte viteza de
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circulaţie (recomandată la max.30 km/h în zonele rezidenţiale), dar şi metode de
siguranţă de genul treceri pietonale denivelate, etc.
Se prevăd prin prezenta documentaţie trame majore de circulaţie, care deservesc
localitatea, cu prospecte cuprinse între 16  50 m. Străzile propuse în continuarea
celor existente vor ţine cont de prospectul şi alcătuirea celor existente. Prospectele
noi au valori de 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27 şi 35 m. Detalierea acestora este realizată
în cadrul planşei 137-PUG-4.5-Reglementări.Echipare tehnico-edilitară. Căi de
comunicaţie rutieră şi transporturi. Profile stradale.
Străzile noi vor fi executate din îmbracăminţi moderne alcătuite dintr-o fundaţie de
balast şi piatră spartă şi o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice iar
trotuarele şi pistele pentru ciclişti cu o structură cu fundaţie din balast şi pavaj.
Extinderea şi modernizarea reţelei stradale existente din oraşul Nădlac, cu
îmbrăcăminţi asfaltice va asigura un grad sporit de urbanizare şi de îmbunătăţire a
nivelului de trai a populaţiei, precum şi protejarea mediului înconjurător (reducerea
eliminării de noxe, praf, zgomot, etc).
Toate străzile existente şi propuse din intravilanul oraşului Nădlac sunt străzi din
categoria III şi IV, cu două sensuri de circulaţie.
În ce priveşte transportul rutier în comun, se propune realizarea a trei linii de
transport rutier în comun în intravilanul oraşului:
- pe direcţia est-vest, o linie de transport rutier în comun care să funcţioneze pe
actualul traseu al drumului naţional DN7, traseu care să facă legătura între
zona industrială din estul oraşului, staţia terminus a liniei de cale ferată Arad –
Nădlac, strada J.G.Tajovsky, zona centrală (Piaţa Unirii), strada Independeţei
şi vama Nădlac, traseu cu lungimea de 6,0 km;
- pe direcţia sud-nord, o linie de transport rutier în comun care să facă legătura
între extremitatea sud-vestică a oraşului şi extremitatea nord-estică, circulând
pe Str. 1 Decembrie, Str.N.Bălcescu şi Str.Viile Vechi, până la limita extravilană
a oraşului Nădlac, traseu cu lungimea de 5,5 km;
- pe direcţia sud-nord, o linie de transport rutier în comun care să facă legătura
între extremitatea sud-vestică a oraşului şi extremitatea nord-vestică, circulând
Str. Digului, Str. Horia, Str.I.Slavici şi Str.V.Lucaciu traseu cu lungimea de 5 km.
3.6.2. Circulaţia feroviară
Circulaţia feroviară nu va conţine modificări de trasee ci doar modernizarea gării
existente.
3.6.3. Circulaţia navală
Datorită neamenajării cursului Mureşului Inferior, circulaţia navală nu poate fi pusă
încă în discuţie, rămânând ca perspectivă.
3.6.4. Circulaţia ciclistă şi pietonală
Realizarea de trotuare şi piste pentru ciclişti reprezintă o prioritate pentru optimizarea
circulaţiei în interiorul oraşului, realizarea unei alternative de transport ecologică şi
prin urmare sporirea confortului populaţiei.
Prin prezenta documentaţie se încurajează tipurile de circulaţie nepoluante,
sănătoase, în special circulaţia ciclistă dar şi cea locală pietonală. Distanţele de
parcurs în cadrul oraşului la nivel pietonal sunt relativ mari dintr-o parte în cealaltă
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sau de la periferie la centru, de aceea este adoptată în mod curent soluţia ciclistă.
Se propune realizarea de piste de ciclişti pe fiecare parte a străzilor de câte 1,0 m
lăţime, separate de trotuarul pietonal printr-o zonă verde de 1,0 m lăţime, pe străzile
principale cu profile stradale cuprinse între 20,0 şi 40,0 m. Se propune realizarea de
piste pentru ciclişti pe câteva străzi cuprinse în partea grafică a proiectului.
Pistele de ciclişti propuse se vor racorda cu pistele pentru ciclişti propuse a se realiza
înafara intravilanului oraşului Nădlac cum ar fi pista pentru ciclişti propusă spre
realizare de-a lungul drumului naţional DN7 şi reţeaua de piste pentru ciclişti propusă
spre realizare la sudul oraşului în zona Parcul Natural Lunca Mureşului şi Râul
Mureş. Structura rutieră propusă pentru pistele de ciclişti este cu fundaţie din balast,
strat de bază din piatră spartă şi strat de uzură din mixturi asfaltice. Pistele de ciclişti
vor avea lăţimea de 1,0 m pe sens şi vor fi delimitate de trotuarele pietonale de un
spaţiu verde de cel putin 1,0 m lăţime, fiind interzisă circulaţia pietonilor pe pistele
pentru ciclişti. Intersecţiile dintre pistele pentru ciclişti şi trotuarele pietonale vor fi
amenajate cu asigurarea priorităţii de circulaţie pietonilor iar intersecţiile cu reţeaua
stradală a oraşului Nădlac se semnaliza corespunzător şi se vor amenaja pe cât
posibil prin aceleaşi locuri cu trecerile pietonale, cu asigurarea priorităţii de circulaţie
pentru ciclişti.
Trotuarele existente de-a lungul străzilor necesită refacerea îmbrăcăminţii existente
şi înlocuirea acesteia pe sectoarele degradate cu o îmbrăcăminte din pavaj. Pentru
continuizarea circulaţiei pietonale şi pentru handicapaţi este necesară realizarea de
trotuare pietonale pe toate străzile din intravilanul oraşului Nădlac şi amenajarea de
treceri pentru pietoni semnalizate corespunzător cu oferirea priorităţii de trecere
pietonilor, la intersecţiile trotuarelor cu reţeaua de drumuri.
Structura rutieră propusă pentru trotuarele noi realizate este cu fundaţie din balast şi
îmbrăcăminte din pavaj pietonal.
Se propune adaptarea trecerilor de pietoni la persoanele cu handicap, prin creerea
de rampe care să facă legătura dintre trotuar şi carosabil.
3.7. Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial
3.7.1. Intravilan propus
Intravilanul propus va fi cel aprobat în final prin Hotărâre a Consiliului Local Nădlac.
Justificarea tuturor modificărilor survenite în componenţa intravilanului vor fi
prezentate în subcapitolele următoare. Tuturor terenurilor incluse în intravilan le-a
fost stabilită o destinaţie.
3.7.1.1.

Suprafaţă, limite.

Suprafaţa intravilanului propus este de 1009,86 ha, ceea ce reprezintă 114% faţă de
intravilanul existent. Intravilanul a fost extins pe limite cadastrale de teren şi este
compus din mai multe trupuri, prezentate în subcapitolul următor. Limitele trupului
principal de intravilan au fost stabilite la sud pe conturul celui de-al doilea dig de
apărare împotriva inundaţiilor, mai puţin zonele împădurite şi pentru sport, care o
depăşesc, la vest, pe limita bazinelor piscicole, a cimitirului din nord şi a De 603, la
nord, pe limita canalului de desecare Cn 568 şi a cartierului extins Viile Vechi iar la
est pe limita cartierului Viile Vechi şi a drumului bypass autostradă-DN7. Restul
trupurilor izolate sunt delimitate pe limite cadastrale conform planşei precizate mai
jos. Conturul intravilan propus este cuprins în planşa 137-PUG-3-U – Reglementări
urbanistice.Zonificare.
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3.7.1.2.

Componenţa intravilanului propus

Intravilanul propus este format din trupul principal de intravilan al oraşului la care se
adaugă un număr de 35 de trupuri izolate. Tabelul 36 cuprinde componenţa
intravilanului propus. Numărul de ordine al trupurilor izolate se regăseşte pe planşa
137-PUG-1-U-Încadrare în teritoriu.

Nr.
trup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Trupuri componente

Tabelul 36 Componenţa intravilan propus
Ha

Oraş Nădlac Trup principal
P.T.F. Nădlac, staţia de epurare, servicii
S.C. Piscicola Ineu S.A. - fermă
Fostă staţie de epurare
Mică zonă de producţie nou propusă
Curţi construcţii - fermă vegetală
Curţi construcţii - fermă vegetală
Curţi construcţii - fermă mixtă
Canton frontieră
Curţi construcţii - fermă mixtă
Curţi construcţii - fermă mixtă
Curţi construcţii - fermă mixtă
Curţi construcţii - fermă zootehnică
Curţi construcţii - fermă zootehnică
Curţi construcţii - fermă vegetală
Curţi construcţii - fermă zootehnică
Curţi construcţii - fermă vegetală
Curţi construcţii - fermă vegetală
Curţi construcţii - fermă mixtă
Curţi construcţii - fermă mixtă
Curţi construcţii - industrie şi activităţi agricole, reconvertit
Curţi construcţii - fermă zootehnică
Zonă de servicii nouă
Curţi construcţii - fermă zootehnică
Curţi construcţii - industrie şi servicii, reconvertit
Curţi construcţii - industrie şi servicii, reconvertit
Curţi construcţii - fermă mixtă
Curţi construcţii - fermă mixtă
Curţi construcţii - fermă mixtă
Curţi construcţii - fermă mixtă
Curţi construcţii - fermă zootehnică
Schelă extracţie Pecica
Pichet grăniceri
Curţi construcţii - fermă mixtă
Curţi construcţii - fermă mixtă
Pichet grăniceri

882,84
17,61
0,18
0,67
3,32
2,15
0,91
0,93
0,12
0,28
1,22
0,77
17,18
12,48
0,50
0,55
0,84
0,13
2,21
0,98
14,90
4,79
10,75
0,16
17,01
1,23
1,91
0,19
0,61
0,09
7,10
0,30
1,53
1,19
1,08
1,04

3.7.2. Zone funcţionale
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Caracteristicile zonelor funcţionale din cadrul intravilanului propus sunt următoarele:
3.7.2.1.

Activităţi industriale şi de depozitare

Activităţile industriale şi de depozitare reprezintă funcţiunea cea mai extinsă din
cadrul intravilanului propus al oraşului Nădlac. Suprafeţele destinate acestor funcţiuni
au crescut de 54,19 ha la 134,28 ha, adică cu 147% mai mult faţă de existent.
Aceste suprafeţe reprezintă preluări ale suprafeţelor din intravilanul existent,
refuncţionalizări în special ale unor trupuri izolate din domeniul agricol, precum şi
introducerea de noi terenuri în intravilan. De asemenea, aceste activităţi au fost
nuanţate în cadrul intravilanului, funcţie de principiul compatibilităţii funcţiunilor. Astfel
s-au enunţat subzone de industrie şi depozitare mari, de mică industrie şi mică
depozitare şi de industrie şi servicii.
Principalele zone industriale obţinute sunt distribuite în cadrul intravilanului astfel: cea
mai mare zonă industrială a rămas cea din est (favorizată şi de vânturile
predominante care bat dinspre nord-vest), care este formată din zone atât existente,
cât şi din unele nou introduse în intravilan şi refuncţionalizări ale unor trupuri izolate
agricole, zona beneficiind şi de o foarte bună conexiune la reţeaua de transport
rutieră şi feroviară, în special drumul bypass – legătura cu autostrada, DN7-E68 şi
calea ferată 215 spre Arad, accesul principal păstrându-se din DN7-E68; în
extinderea acestei zone se află trei trupuri izolate semnificative ca suprafaţă, obţinute
prin reconversie funcţională, încadrându-se în subzonele funcţionale industrieagricultură şi industrie-servicii, având ca traseu de descărcare a traficului DN7-E68; o
a treia zonă industrială mai amplă este cea nou introdusă în intravilan din nord, a
cărei specific este de mică industrie, accesul principal la această zonă fiind rezolvat
din DJ 709J, pe strada Calea Recoltei, fiind o zonă cu proprietate de stat destinată
atragerii unor noi investitori; restul zonelor industriale reprezintă parcele mici
existente atât în trupul principal de intravilan, la vest, cât şi în trupuri izolate la est de
oraş ca sonde de extracţie. În ceea ce priveşte compatibilitatea funcţiunilor
industriale cu zonele rezidenţiale existente, s-a urmărit ca la fiecare zonă de contact
să fie amplasată o zonă amplă de servicii şi plantaţii de protecţie, astfel încât
impactul din punct de vedere al poluării sau vizual să fie minim. Există mici zone
existente (industrie şi locuire) juxtapuse, la care acest principiu nu a mai putut fi
aplicat, care însă reprezintă doar cazuri punctuale.
3.7.2.2.

Activităţi agro-zootehnice

Suprafeţele destinate activităţilor agro-zootehnice au suferit o scădere de la 103,72
ha la 68,58 ha adică cu 33,31% mai puţin faţă de existent. Aceasta se explică prin
refuncţionalitarea unor mari complexe agro-zootehnice moştenite din perioada
comunistă şi nefuncţionale, în special în zona de est a oraşului. Principalele zone
agro-zootehnice sunt dispersate în teritoriu, atât în cadrul trupului principal de
intravilan cât şi mai ales în trupuri izolate, în nordul, nord-estul şi estul oraşului. În
trupul principal de intravilan sunt cuprinse suprafeţe de teren destinate grupurilor
sociale, atelierelor de întreţinere şi altor asemenea, situate la est, pe DJ709J şi la
DN7, cu acces direct din aceste drumuri. Restul zonelor sunt cuprinse în trupuri
izolate la nord, nord-est şi vest, cele destinate unităţilor zootehnice fiind amplasate la
nord-est imediat după cartierul Viile Vechi, pe DJ709J cât şi mai departe de oraş, la
nord-est şi est, restul trupurilor din această funcţiune fiind din categoria ferme
vegetale, ferme mixte şi ferme piscicole (ultima amplasată la est, între P.T.F. Nădlac
şi oraş, pe DN7). Proiectantul consideră că acest tip de funcţiuni ar trebui încurajate
pe viitor.
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3.7.2.3.

Servicii

Suprafeţele destinate serviciilor au crescut faţă de situaţia existentă, de la 44,61 ha
la 89,03 ha adică cu 99,57% mai mult decât situaţia existentă, situaţie care nu este
justificată prin nevoi ale populaţiei, ci prin reconversii ale unor zone existente, prin
apariţia zonelor de separare între cele industriale şi cele rezidenţiale precum şi prin
extinderi ale celor existente, atât în trupul principal de intravilan cât şi în cazul celor
izolate. Zona centrală s-a extins, conform studiului istoric, dar din cadrul acesteia cea
mai mare parte o reprezintă încă locuirea. Serviciile acorperă atât nevoile zilnice ale
populaţiei cât şi cele ocazionale sau favorabile datorită locaţiei, cele din urmă cuplate
în special cu zone de producţie. Cele din ţesutul intravilanului existent sunt în general
destinate satisfacerii nevoilor curente ale populaţiei, restul fiind destinate celor
ocazionale. În cadrul P.T.F. Nădlac s-a dorit extinderea zonei de servicii existentă. De
asemenea, s-a propus extinderea campusului şcolar aflat în curs de proiectare la
ieşirea dinspre vest a oraşului. Restul zonelor reprezintă parcele dispersate în cadrul
ţesutului actual, existente. Accesul la DN7, la intrarea dinspre Pecica a fost de
asemenea fructificat pentru zone de servicii, atât existente, cât şi extinse şi nou
propuse. Singura zonă în care încă nu s-au găsit soluţii acceptabile pentru rezolvarea
deficitului de zone destinate servicilor este cartierul Viile Vechi, unde nu există
terenuri proprietate de stat disponibile, dar se mizează că vor apărea în cadrul
frontului construit agenţi comerciali în special din domeniul micilor întreprinzători (mici
magazine alimentare, mixte, etc).
Zone de servicii centrale conţin obiective valoroase din punct de vedere arhitectural
şi istoric, şi sunt cea mai mare parte incluse în cadrul zonelor construite protejate
existente sau propuse în cadrul prezentului PUG, care necesită o atenţie deosebită.
3.7.2.4.

Locuinţe

Necesarul de locuinţe nu necesită măriri de suprafaţă. Totuşi datorită existenţei unui
număr de cereri din partea tinerilor căsătoriţi în vederea atribuirii unor terenuri pentru
prima locuinţă, administraţia publică a dorit introducerea în intravilan a unei suprafeţe
de teren situată la nord-vest, la ieşirea spre Csanadpalota. Totodată, terenurile
destinate locuinţelor s-au diminuat faţă de situaţia din PUG-ul expirat, în sensul că
unele zone propuse atunci, neocupându-se ca atare, ori au fost excluse ori
refuncţionalizate în situaţia propusă în prezenta documentaţie, sau extinderea zonei
centrale a făcut ca o parte din parcelele aferente să fie încadrate la servicii. În
concluzie, suprafaţa destinată locuinţelor a scăzut de la 365,12 ha la 355,04 ha,
adică cu 2,76%. Zona destinată locuinţelor s-a extins şi în cartierul Viile Vechi, prin
extinderea conturului intravilan până la limita cadastrală a parcelelor cuprinse în
intravilanul vechi. A fost păstrată ca izolată şi zona de locuinţe înalte de pe DJ709J.
Caracterul general al zonei rezidenţiale este de locuinţe mici cu maxim trei niveluri,
urbane sau rurale, funcţie de apropierea de zonele centrale, excepţie făcând clădirile
de locuit multietajate (P+4E) din zona centrală şi de pe DJ709J, care au fost
considerate accidentale şi nu sunt încurajate pe viitor. Fondul de locuinţe în special
cel de factură urbană este unul valoros, o mare parte din acesta fiind cuprins în
cadrul zonelor construite protejate existente sau propuse prin prezentul PUG.
Cartierul Viile Vechi îşi păstrează caracterul rural în întregime, cu un fond construit
mic şi rarefiat, în care predomină suprafeţele agricole, destinate grădinăritului. Se
recomandă păstrarea acestui caracter, atâta vreme cât zona rămâne unitară
funcţional. Din acest cartier a fost exclusă o mică porţiune din sud-est neocupată ca
atare.
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3.7.2.5.

Căi de circulaţie şi transporturi

Suprafeţele destinate circulaţiilor şi transporturilor au crescut de la 156,82 ha la
176,35 ha, adică cu 12,45%, aceasta datorându-se atât irigării cu circulaţii a noilor
zone introduse în intravilan cât şi apariţiei arterelor majore din teritoriu care
intersectează intravilanul – drumul bypass autostradă-DN7 şi varianta ocolitoare
DN7. Funcţiunea mai conţine şi terenurile destinate unităţilor de transporturi din estul
trupului principal de intravilan, la DJ709J, existente. De asemenea s-au păstrat ca
atare terenurile destinate circulaţiei şi transporturilor feroviare, situate la intrarea
dinspre Pecica, unde se află şi gara feroviară. Din această categorie funcţională mai
fac parte toate străzile existente.
3.7.2.6.

Spaţii verzi şi sport

Suprafeţele destinate spaţiilor verzi şi sportului au crescut de la 22,55 ha în situaţia
existentă la 30,25 ha în cea propusă. Această creştere se datorează în mare parte
introducerii în intravilan a unei zone destinată împăduririi, la sud de oraş, cu folosinţa
finală de parc, cât şi completării cu mici scuaruri sau zone de protecţie a zonelor nou
introduse în intravilan. Sunt păstrate toate zonele verzi urbane existente, dintre care
cele mai importante sunt parcul Păduriţa şi parcul din piaţa Unirii. Acestora li se
păstrează şi întăreşte caracterul prin regulamenul de urbanism aferent.
Zonele destinate sportului şi agrementului sunt păstrate în totalitate, cea adiacentă
terenului de sport fiind uşor extinsă.
3.7.2.7.

Gospodărie comunală

Terenurile destinate gospodăriei comunale totalizează o suprafaţă de 26,10 ha, mai
puţin cu 5,43% faţă ce situaţia existentă care cumula 27,60 ha, situaţie datorată
închiderii gropii de gunoi orăşeneşti şi deci excluderii ei din intravilan. Destinaţiile
terenurilor sunt de două categorii: cimitire (cele existente menţinute) şi terenuri de
rezervă destinate gospodăriei comunale, care sunt lipite de cele două cimitire de la
nord-vest şi sud-vest.
3.7.2.8.

Echipare edilitară

Suprafeţele ocupate de echiparea tehnico edilitară cresc de la 1,66 ha la 2,55 ha,
situaţie datorată schimbării amplasamentului staţiei de epurare. Această funcţiune
include terenuri destinate sistemului de alimentare cu apă, inclusiv staţia de tratare a
apei, cele două amplasamente fost şi actual a staţiei de epurare precum şi două
amplasamente ale staţiilor de pompare ale canalului Crac aflate în administraţia
A.N.I.F., situate una la intrarea în oraş dinspre Pecica şi alta la sud, la limita sudică a
zonei noi propuse spre împădurire.
3.7.2.9.

Destinaţie specială

Dintre categoriile de terenuri cu destinaţie specială, menţionate în legislaţie, Nădlacul
deţine doar terenuri cu destinaţie militară şi vamală. Suprafaţa destinaţă acestei
funcţiuni a rămas constantă, adică 10,94 ha, terenurile fiind dispersate atât în trupul
principal (zona de grăniceri de la nord), cât şi în trupuri izolate, între care se
regăseşte şi cea mai mare ca suprafaţă – P.T.F. Nădlac, pe lângă care mai există şi
pichete de grăniceri şi un canton de graniţă.
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3.7.2.10. Alte zone funcţionale
Pe lângă zonele funcţionale de mai sus, intravilanul oraşului Nădlac mai conţine şi
alte trei tipuri de zone funcţionale: terenuri libere (cu destinaţia grădinărit), ape şi
terenuri neproductive (pe care se află în special diguri de protecţie împotriva
inundaţiilor).
Zona cu terenuri libere (destinate grădinăritului), se află în totalitate în cartierul Viile
Vechi crescând de la 85,57 ha la 96,34 ha, cu 1,12%, prin extinderea conturului
cartierului Viile Vechi.
Terenurile ocupate cu ape au crescut ca suprafaţă de la 8,90 la 14,42 ha, cu 62,02%
faţă de existent, datorită pe de o parte includerii unor suprafeţe de canale de
desecare în intravilan, dar mai ales din reambularea topografică, care a corelat
situaţia scriptică cu cea de pe teren.
Terenurile neproductive au rămas neschimbate ca suprafaţă adică 5,59 ha, fiind
terenurile pe care se află amplasat al doilea dig de apărare împotriva inundaţiilor.
3.7.3. Bilanţ teritorial
3.7.3.1. Bilanţ teritorial pe categorii de folosinţă al suprafeţelor din
teritoriul administrativ
Bilanţul teritorial pe categorii de folosinţă al suprafeţelor din teritoriul administrativ
Nădlac, referitor la situaţia propusă este cuprins în tabelul 37, prezentat mai jos.
Din tabelul 37, coroborat cu tabelul similar al situaţiei existente se observă că cea
mai mare parte din terenurile introduse în intravilan sunt din categoria terenuri arabile
şi păşuni, totalizând 94,32 % din totalitatea terenurilor introduse în intravilan. Cu alte
cuvinte se iau din folosinţa agricolă cca. 116 ha şi se introduc în circuitul de
construcţii şi amenajări. În rest, suprafeţele de ape şi drumuri cresc aproximativ
proporţional cu suprafaţa intravilanului.
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9,00
9,00

4,00
4,00

Ape

Păduri

Vii
3,00
3,00

370,57
14,42
385,00

Neproductiv

353,56
46,43
400,00
91,00

Curţiconstrucţii

11399,58
305,41
11705,00

Drumuri,
căi ferate

Extravilan
Intravilan
TOTAL
% din total

Păşuni,
fâneţe

Arabil

Agricol

Livezi

Teritoriul
administrativ al
oraşului Nădlac

Tabelul 37 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului administrativ
CATEGORII DE FOLOSINŢĂ (ha)
Neagricol
TOTAL

66,43
242,56
309,00
9,00

11,10
381,89
393,00

91,88
15,11
107,00

12305,53
1009,86
13315,00
100,00
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3.7.3.2.

Bilanţ teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul propus

Bilanţul suprafeţelor cuprinse în intravilanul propus este prezentat în tabelul 38 de
mai jos.
Tabelul 38 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul propus
Zone funcţionale
Suprafaţa (ha)
Procent
% din total
Oraş - trup
Trupuri
TOTAL
intravilan
principal
izolate
LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
355,04
354,83
35,48
COMPLEMENTARE
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI
97,51
36,77
134,28
13,43
DEPOZITARE
UNITĂŢI AGRO10,12
58,46
68,58
6,90
ZOOTEHNICE
INSTITUŢII ŞI SERVICII
69,42
19,61
89,24
8,92
DE INTERES PUBLIC
CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI
176,22
0,26
176,48
17,65
TRANSPORT,
din care:
169,38
0,26
169,64
16,80
 Rutier
6,84
6,84
0,68
 Feroviar
SPAŢII VERZI, SPORT,
30,25
30,25
3,03
AGREMENT, PROTECŢIE
CONSTRUCŢII TEHNICO1,31
1,24
2,55
0,26
EDILITARE
GOSPODĂRIE
26,10
26,10
2,61
COMUNALĂ, CIMITIRE
DESTINAŢIE SPECIALĂ
0,53
10,41
10,94
1,09
TERENURI LIBERE
96,34
96,34
9,63
(grădinărit)
APE
14,42
14,42
1,44
PĂDURI
TERENURI
5,15
0,44
5,59
0,56
NEPRODUCTIVE
TOTAL INTRAVILAN PROPUS
1009,86
100,00
Se observă că ponderea dintre trupul principal de intravilan şi trupurile izolate este de
882,27 ha / 127,19 ha, sau trupul principal de intravilan reprezintă 87,40% din
suprafaţa totală a intravilanului.
De asemenea se observă o pondere de cca. 30% terenuri destinate activităţilor
productive (industrie şi depozitare, agro-zootehnice, grădinărit), care împreună cu
serviciile ajung la 38,45% din intravilan, adică mai bine de o treime, cealaltă cca. o
treime fiind ocupată de locuinţe (35,16%), iar ultima cca. o treime reprezintă restul
funcţiunilor. Această pondere este clar specifică unui mediu urban.
3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale şi tehnologice
Conform PATN, Secţiunea V şi PATJ Arad, subcap.1.2, cap.1, secţ. I, completate cu
studiul de fundamentare privind delimitarea zonei inundabile a râului Mureş, pe
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teritoriul administrativ există următoarele zone cu riscuri naturale:
 Întreg teritoriul administrativ este încadrat ca zonă cu risc natural seismic (7
MSK);
 Zona cuprinsă în albia majoră a Mureşului, delimitată de primul dig de apărare
contra inundaţiilor, de-o parte şi de alta a râului Mureş este încadrată ca zonă
cu risc natural de inundabilitate.
Măsurile vizează deci aceste două zone cu riscuri naturale.
PATJ Arad, precizează ca primă măsură, în ceea ce priveşte riscul seismic, faptul că
Nădlacul trebuie sa facă obiectul planurilor de apărare împotriva efectelor seismelor
şi iniţierea de măsuri specifice. De asemenea în ceea ce priveşte riscul de inundaţii
se precizează că sunt necesare studii privind realizarea lucrărilor de apărare
împotriva inundaţiilor. Dintre acestea, studiul de fundamentare privind delimitarea
zonei cu risc de inundaţii este singura măsură care deja s-a demarat.
Astfel, evaluarea efectelor potenţiale la nivelul clădirilor, cât şi desemnarea zonelor şi
clădirilor ce pot fi considerate refugii în caz de seism sunt studii viitoare obligatorii
pentru Nădlac. Urmare a acestor studii, se vor impune măsuri specifice de apărare
împotriva efectelor seismice, în special pentru clădirile publice, dar şi pentru celelalte
construcţii. Regulamentul local de urbanism aferent PUG conţine o secţiune specială
pentru zonele cu risc seismic, care reglementează din punct de vedere al autorizării
şi supravegherii aceste zone, la nivelul actual de informaţii referitoare la fondul
construit.
În ceea ce priveşte zona cu risc natural de inundabilitate, care se suprapune şi peste
zona naturală protejată atât la nivel internaţional, cât şi la nivel european şi naţional
(Lunca Mureşului, Lunca Mureşului Inferior), principalele măsuri care necesită a fi
luate sunt în primul rând de asigurare suplimentară a digurilor în zonele menţionate
în cadrul studiului de fundamentare (cu toate că studiul precizează că apa ar putea
ajunge în aceste puncte doar în situaţii excepţionale, care iasă din calculul de
siguranţă prevăzut în studiu), precum şi măsurile de limitare drastică a construcţiilor
destinate populaţiei, într-o manieră prevăzută în cadrul secţiunii speciale destinate
zonelor cu risc natural de inundaţii din cadrul Regulamentului local de urbanism.
3.9. Dezvoltarea echipării edilitare
3.9.1. Gospodărirea apelor
Problemele de gospodărire a apelor privesc apele de adâncime, apele de spurafaţă
precum şi apele din precipitaţii.
În ceea ce priveşte apele de suprafaţă, principalul aspect urmărit îl reprezintă
posibilele revărsări ale râului Mureş ce pot provoca inundaţii.
Din cadrul studiului de inundabilitate întocmit concomitent cu prezentul PUG rezultă
că atunci când debitele posibile de tranzitare nu depăşesc valoarea maximă atinsă a
debitului de verificare cu probabilitatea de depăşire de 0,5 %, adică valoarea de 3172
m3/s, digurile de apărare asigură mişcarea apei să se desfăşoare în aceste limite.
Dacă debitele de tranzitare sunt mai mari, atunci este necesar să se întreprindă
măsuri suplimentare în secţiunile cele mai defavorabile, unde înălţimea de gardă are
valorile cele mai mici.
3.9.2. Alimentare cu apă
Situaţia alimentării cu apă a oraşului Nădlac are trei stări de fapt: sistem existent
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funcţional, lucrări proiectate şi în curs de execuţie şi zone necuprinse încă în
programul de dezvoltare de până acum.
Situaţia existentă a fost prezentată în capitolul 2.9.2 din prezentul memoriu.
Situaţia proiectată în execuţie.
Lucrările care sunt în execuţie cuprind extinderea reţelei de alimentare cu apă din
oraşul Nădlac. Amplasarea reţelelor de distribuţie a apei se va realiza în intravilan, pe
străzile existente din localitate la limita proprietăţilor.
Distribuţia apei se va realiza printr-o retea mixtă (inelară şi ramificată), lungimea
reţelei care se va executa pentru extinderea sistemului de distribuţie apă potabilă în
oraşul Nădlac fiind de aproximativ 4,93 km.
Conductele propuse pentru extindere sunt din PE-HD, De 110 mm. Materialul
conductelor va fi polietilenă de înaltă densitate PE 80, SDR 17,6, Pn 6.
Lucrările pentru extinderea reţelei de apă includ pozarea conductelor, execuţia şi
echiparea căminelor de pe traseul acestora, instalarea vanelor de sectorizare
îngropate, execuţia branşamentelor şi hidranţilor, traversări de drumuri.
Pe întreaga reţea de distribuţie s-au prevăzut 25 de cămine noi de vane (intersecţie,
golire). În afara de vanele de sectorizare amplasate în cămine, au fost prevazute şi
15 vane de sectorizare montate îngropat.
Se vor realiza 273 branşamente de proprietăţi şi 59 hidranţi supraterani.
Propuneri pentru extinderea reţelei de distribuţie.
Reţeaua de distribuţie propusă pentru extindere se va realiza din ţeavă de polietilenă
PE – HD cu De 90, 110 şi 125 mm în lungime de 23.504 m. Pe reţeaua de distribuţie
s-au prevăzut cămine de vane şi hidranţi subterani de incendiu exteriori.
Lucrările de alimentare cu apă se urmăresc a fi executate etapizat, funcţie de
posibilităţile financiare. Fiecare zonă industrială, în funcţie de procesul de producţie
trebuie să îşi asigure în mod independent rezerva de incendiu şi apa tehnologică
pentru producţie. Apa pentru nevoile igienico-sanitare se va asigura de la reţeaua de
apă a localităţii.
3.9.3. Canalizare
3.9.3.1.

Canalizare menajeră

În ceea ce priveşte situaţia de fapt a canalizării menajere şi aceasta are cele trei stări
la fel ca şi alimentarea cu apă: sistem existent dar nefuncţional, lucrări propuse aflate
în curs de execuţie şi zone neacoperite încă din punct de vedere al extinderii.
Situaţia sistemului existent a fost prezentată în cap. 2.9.3.1 din prezentul memoriu.
Situaţia proiectată în curs de execuţie.
Lucrările în curs de execuţie cuprind extinderea reţelelor de canalizare din oraşul
Nădlac. Lungimea totală a reţelei de canalizare gravitaţională este de 40,427 km, iar
lungimea totală a conductelor de refulare este de 3,186 km.
Reţeaua de canalizare pentru oraşul Nădlac se va realiza din conducte PVC pentru
curgere gravitaţională cu diametre cuprinse de 250 mm, 315 mm şi 400 mm, iar
pentru conductele de refulare se vor folosi conducte din polietilenă de înaltă densitate
PE-HD De 125 mm, 160 mm şi 280 mm şi sunt împărţite pe lungimi după cum
urmează:
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Tabelul 39 Canalizare menajeră proiectată, în execuţie
Diametru
Lungime
(mm)
(m)
250
39.701
Conducte
315
697
gravitaţionale
400
29
125
1.799
Conducte de
160
200
refulare
280
1.187
Pe traseul reţelei de canalizare au fost prevăzute 803 cămine de vizitare, de spălare,
de rupere de pantă, de intersecţie, respectiv 2.274 racorduri individuale.
Pentru realizarea racordurilor individuale sunt prevăzute 1.405 cămine intermediare
de racord.
Materialul conductelor pentru reţelele de canalizare va fi PVC (policlorură de vinil
neplastifiată) tip KG, SN 8.
Materialul utilizat pentru conductele de refulare va fi polietilenă de înaltă densitate PE
80, SDR 17,6, Pn 6.
Extinderea reţelei de canalizare menajere în curs de execuţie, a fost propusă pe
următoarele străzi:rial
- str. 1 Decembrie până la str.V. Lucaci, în lungime de 292 m cu De 250 mm din
PVC;
- str. 1 Decembrie de la str. 1 Mai până la str. George Enescu, în lungime de
730 m cu De 250 mm din PVC;
- str. 1 Mai până la str. Vladimirescu, în lungime de 410 m cu De 250 mm din
PVC;
- str. 1 Mai de la str. 1 Decembrie până la str. Tajovski, în lungime de 1,038 m cu
De 250 mm din PVC;
- str. 1 Mai de la str. Gheorghe Doja până la str. Tajovski, în lungime de 986 m
cu De 250 mm din PVC;
- str. Abatorului de la str. 1 Mai până la str. Boor, în lungime de 178 m cu De 250
mm din PVC;
- str. Avram Iancu de la str. Granicerilor până la str. Peleş Curcanu, în lungime
de 121 m cu De 250 mm din PVC;
- str. Avram Iancu de la str. Ion Luca Caragiale până la str. Nicolae Bălcescu, în
lungime de 486 m cu De 250 mm din PVC;
- str. Avram Iancu de la str. George Enescu până la str. Nicolae Bălcescu, în
lungime 398 m cu De 250 mm din PVC;
- str. Boor de la str. Stejarului până la str. Tajovski, în lungime de 470 m cu De
250 mm din PVC;
- str. Boor de la str. Primăverii până la str. Gheorghe Doja, în lungime de 340 m
cu De 250 mm din PVC;
- str. Cloşca de la str. Ioan Slavici până la str. Digului, în lungime de 446 m cu
De 250 mm din PVC;
- str. Crişan de la str. Mihai Viteazu până la str. M. Kogălniceanu, în lungime de
428 m cu De 250 mm din PVC;
- str. Dorobanţi de la str. Griviţei până la str. Nicolae Bălcescu (SPAU1), în
lungime de 659 m cu De 250 mm din PVC;
- str. Dorobanţi de la str. Mihail Kogălniceanu până la str. Nicolae Bălcescu, în
lungime de 980 m cu De 250 mm din PVC;
- str. Dorobanţi de la str. Mihail Kogălniceanu până la str. Mureş, în lungime de
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147 m cu De 250 mm din PVC;
str. George Coşbuc de la str. Gheorghe Doja până la str. Independenţei, în
lungime de 445 m cu De 250 mm din PVC;
str. George Coşbuc de la str. Vladimirescu până la str. Dorobanţi, în lungime
de 220 m cu De 250 mm din PVC;
str. George Coşbuc de la str. 1 Decembrie până la str. Independenţei, în
lungime de 670 m cu De 250 mm din PVC;
str. George Enescu de la dreapta până la str. Independenţei, în lungime de
452 m cu De 250 mm din PVC;
str. George Enescu de la str. Vladimirescu până la str. Crişan, în lungime de
220 m cu De 250 mm din PVC;
str. George Enescu de la str. 1 Decembrie până la str. Independenţei, în
lungime de 1.054 m cu De 250 mm din PVC;
str. Gheorghe Doja până la str. Nicolae Bălcescu, în lungime de 483 m cu De
250 mm din PVC;
str. Griviţei până la str. Vladimirescu, în lungime de 205 m cu De 250 mm din
PVC;
str. Griviţei de la dreapta până la str. V. Lucaciu, în lungime de 429 m cu De
250 mm din PVC;
str. Independenţei până la str. Vladimirescu, în lungime de 414 m cu De 250
mm din PVC;
str. Independenţei până la str. Nicolae Bălcescu, în lungime de 1.380 m cu De
250 mm din PVC;
str. Independenţei de la str. Tajovski până la str. Independenţei nr. 80, în
lungime de 509 m cu De 250 mm din PVC;
str. Independenţei de la str. Independenţei nr. 82 până la str. 1 Decembrie, în
lungime de 304 m cu De 250 mm din PVC;
str. Ioana Slavici de la str. V. Lucaciu pânbă la str. Mărăşeşti, în lungime de
215 m cu De 250 din PVC;
str. Ioana Slavici de la str. Mărăşeşti până la str. Cloşca, în lungime de 684 m
cu De 250 mm din PVC;
str. Ion Luca Caragiale până la str. Vladimirescu, în lungime de 205 m cu De
250 mm din PVC;
str. Ion Luca Caragiale de la dreapta până la str. V. Lucaciu, în lungime de 440
m cu De 250 mm din PVC;
str. Ion Slavici de la dreapta până la str. Independenţei, în lungime de 232 m
cu De 250 mm din PVC;
str. Ion Slavici de la str. Ion Slavici nr. 58 până la str. Independenţei, în lungime
de 694 m cu De 250 mm din PVC;
str. Lacului de la str. 1 Mai până la str. Boor, în lungime de 171 m cu De 250
mm din PVC;
str. Mărăşeşti de la str. Grănicerilor până la str. Peleş Curcanu, în lungime de
122 m cu De 250 mm din PVC;
str. Mărăşeşti de la str. Griviţei până la str. Peleş Curcanu, în lungime de 138
m cu De 250 mm din PVC;
str. Mărăşeşti de la str. Griviţei până la str. Nicolae Bălcescu, în lungime de
613 m cu De 250 mm din PVC;
str. Mărăşeşti de la str. Mihai Viteazu până la str. Nicolae Bălcescu, în lungime
de 532 m cu De 250 mm din PVC;
str. Mărăşeşti de la str. Ion Slavici până la str. Mihail Kogălniceanu, în lungime
de 269 m cu De 250 mm din PVC;
str. Mihai Eminescu de la str. Gheorghe Doja până la str. Independenţei, în
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lungime de 518 m cu De 250 mm din PVC;
str. Mihai Eminescu de la str. Vladimirescu până la str. Dorobanţi, în lungime
de 220 m cu De 250 mm din PVC;
str. Mihai Eminescu de la str. 1 Decembrie până la str. Independenţei, în
lungime de 1.056 m cu De 250 mm din PVC;
str. Mihai Viteazu de la dreapta până la str. Independenţei, în lungime de 290
m cu De 250 mm din PVC;
str. Mihai Viteazu de la str. Crisan până la str. V. Lucaciu, în lungime de 1.078
m cu De 250 mm din PVC;
str. Mihai Viteazu de la str. 1 Decembrie până la str. Independenţei, în lungime
de 526 m cu De 250 mm din PVC;
str. Mihai Viteazu de la stânga până la str. Crişan, în lungime de 153 m cu De
250 mm din PVC;
str. Mihail Kogălniceanu de la stânga până la str. V. Lucaciu, în lungime de
1.188 m cu De 250 mm din PVC;
str. Mureş de la dreapta până la str. Dorobanţi, în lungime de 40 m cu De 250
mm din PVC;
str. Mureş de la str. Teilor până la str. Cloşca, în lungime de 233 m cu De 250
mm din PVC;
str. Mureş de la stânga până la str. Teilor, în lungime de 249 m cu De 250 mm
din PVC;
str. Nicolae Bălcescu de la str. Victoriei până la staţia de pompare 1, în
lungime de 1.016 m cu De 250 mm din PVC;
str. Nicolae Bălcescu până la SPAU2 - din dreapta, în lungime de 850 m cu De
250 mm din PVC;
str. Peneş Curcanu până la str. V. Lucaciu, în lungime de 340 m cu De 250
mm din PVC;
str. Peneş Curcanu de la dreapta până la str. V. Lucaciu, în lungime de 262 m
cu De 250 mm din PVC;
str. Războieni până la str. Vladimirescu, în lungime de 205 m cu De 250 mm
din PVC;
str. Tajovski până la str. Nicolae Bălcescu, în lungime de 361 m cu De 250 mm
din PVC;
str. Teilor de la str. Digului până la str. M. Kogălniceanu, în lungime de 119 m
cu De 250 mm din PVC;
str. V. Lucaciu până la str. Grănicerilor, în lungime de 1.090 m cu De 250 mm
din PVC;
str. V. Lucaciu de la str. 1 Mai până la str. Grănicerilor, în lungime de 1.092 m
cu De 250 mm din PVC;
str. V. Lucaciu de la str. 1 Mai până la str. Nicolae Bălcescu, în lungime de 678
m cu De 250 mm din PVC;
str. V. Lucaciu de la str. Mihai Viteazu până la str. Nicolae Bălcescu, în lungime
de 1.058 m cu De 250 mm din PVC;
str. V. Lucaciu de la str. Mihai Viteazu până la str. Mihail Kogălniceanu, în
lungime de 800 m cu De 250 mm din PVC;
str. Vasile Goldiş de la str. Vasile Goldiş nr. 22 până la str. V. Lucaciu, în
lungime de 311 m cu De 250 mm din PVC;
str. Vasile Goldiş de la str. V. Lucaciu până la str. Vasile Goldiş nr. 70, în
lungime de 840 m cu De 250 mm din PVC;
str. Vasile Goldiş de la str. Vasile Goldiş nr. 72 până la str. Horia, în lungime de
262 m cu De 250 mm din PVC;
str. Victoriei de la str. Ion Luca Caragiale până la staţia de pompare 2, în
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lungime de 548 m cu De 250 mm din PVC;
str. Victoriei până la str. Nicolae Bălcescu, în lungime de 713 m cu De 250 mm
din PVC;
str. Vladimirescu de la str. Grănicerilor până la str. Peneş Curcanu, în lungime
de 130 m cu De 315 mm din PVC;
str. Vladimirescu de la str. Peleş Curcanu până la str. Nicolae Bălcescu, în
lungime de 755 m cu De 250 mm din PVC;
str. Vladimirescu de la str. Ion Luca Caragiale până la str. Peneş Curcanu, în
lungime de 268 m cu De 250 mm din PVC,
str. Vladimirescu de la str. Mihai Viteazu până la str. Nicolae Bălcescu, în
lungime de 534 m cu De 250 mm din PVC.

Pentru asigurarea colectării şi transportului apelor uzate menajere către staţia de
epurare, din cauza pantelor foarte mici ale terenului natural, este necesară
executarea a 5 staţii intermediare de pompare a apelor uzate.
Staţiile noi de pompare au fost prevăzute a fi executate sub formă de cămin din beton
armat şi vor fi echipate cu instalaţii hidraulice, mecanice, ventilaţii, electrice şi de
automatizare care să permită funcţionarea automatizată în condiţii de eficienţă şi
sigurantă maximă.
Căminele pentru staţiile de pompare vor fi prevăzute cu coloane de aerisire
prevăzute cu filtru de cărbune activ şi ventilaţie forţată.
Caracteristicile staţiilor de pompare propuse sunt prezentate în tabelul următor:

Denumire
SPAU

Tip
lucrare

Număr
pompe

SPAU 1
SPAU 2
SPAU 3
SPAU 4
SPAU 5

Noua
Noua
Noua
Noua
Noua

1a + 1r
1a + 1r
1a + 1r
1a + 1r
1a + 1r

Tabelul 40 Staţii de pompare proiectate, în execuţie
Conve
Debit
rtizor
Înălţime Dimens. Adâncim
pompă
de
pompare cămin
e camin
Qp
frecH (m)
(m)
(m)
(m3/h)
venţă
DA
204,2
15,0
3,0x3,0
5,7
NU
39,6
10,5
2,0x2,0
4,2
NU
39,6
11,5
2,0x2,0
6,2
NU
39,6
17,0
2,0x2,0
5,2
NU
41,7
22,0
2,0x2,0
4,2

Conductele de refulare ale staţiilor de pompare s-au prevăzut din PE-HD, PE 80,
SDR 17,6, Pn 6, conform tabelului de mai jos:
Tabelul 41 Conducte refulare staţii pompare
SPAU
Lungime
Diametru
(m)
(mm)
SPAU 1
1187
280
SPAU 2
137
125
SPAU 3
280
125
SPAU 4
638
125
744
125
SPAU 5
200
160
Total
3186
Pe traseul conductelor de refulare au fost prevăzute două cămine de vane şi golire
şi un cămin cu vane de izolare.
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Staţia de epurare ape uzate a fost proiectată pentru un debit de 7 l/s.
Instalaţiile de tratare a apei uzate nu mai sunt funcţionale şi apa uzată netratată este
pompată şi descărcată într-un canal local de desecare.
Se propune şi este în curs de execuţie o statie de epurare nouă a apelor uzate
pentru 30 l/s, pe un alt amplasament apropiat.
Pentru noua locaţie există riscul de inundaţii şi de aceea s-a propus realizarea unei
umpluturi pentru ridicarea nivelului general al locaţiei cu 2 m.
Numărul de locuitori echivalenţi luaţi în calcul pentru Nădlac a fost previzionată
ţinând cont de consumul de apă potabilă anticipat şi profilurile conectărilor atât la
reţeaua de apă potabilă cât şi la canalizare.
Aceste date permit calcularea pentru fiecare an, până în anul 2038, a debitelor,
încărcărilor şi populaţia echivalentă deservită de staţia de epurare.
În vederea proiectării lucrărilor la staţia de epurare, s-a ales o populaţie de vârf de
8.000 de locuitori echivalenţi, capacitarea unităţilor de proces fiind aleasă astfel încât
să permită ajustări la bazinul de aerare pentru a face faţă variaţiilor prevăzute între
limitele inferioare şi superioare de încărcare.
Sistemul de canalizare va fi divizor, astfel că în staţia de epurare vor intra doar ape
uzate menajere.
Pentru a permite o flexibilitate mai mare în realizarea procesului de epurare necesar
pentru apele uzare din localitatea Nădlac, se recomandă construirea unei noi staţii de
epurare bazată pe procesul cu aerare prelungită din bazinele cu nămol activat,
realizată pe trei linii egale.
Două dintre aceste linii vor fi realizate complet în cadrul etapei 1 a programului de
investiţii. Cea de-a treia linie va fi realizată aproximativ în anul 2020, atunci când
debitele şi încărcările vor depăşi valoarea de proiectare a primelor 2 linii puse în
funcţiune.
Apele epurate sunt descărcate în canalul de desecare şi de aici în emisarul natural,
râul Mureş.
Condiţiile de evacuare în emisar sunt următoarele:
 Consum biochimic de oxigen (CBO5)
- încărcare maximă influent 250 mg/l;
- încărcare maximă efluent 25 mg/l;
 Materii totale în suspensie (MTS) 292 35
- încărcare maximă influent 292 mg/l;
- încărcare maximă efluent 35 mg/l;
 CCO_Cr
- încărcare maximă influent 500 mg/l;
- încărcare maximă efluent 125 mg/l ;
 N total
- încărcare maximă influent 29 mg/l;
- încărcare maximă efluent 15 mg/l;
 P total 8 2 75
- încărcare maximă influent 8 mg/l;
- încărcare maximă efluent 2 mg/l.
Schema de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice:
1. Reabilitare staţie de pompare existentă pentru apele uzate brute
2. Treaptă de epurare mecanică – unitate cu grătare şi deznisipator separator
de grăsimi;
3. Camera de distribuţie bazine cu nămol activate;
4. Bazin cu nămol activat cu aerare prelungită;
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5. Cameră de distribuţie decantoare secundare (finale);
6. Decantoare secundare (finale);
7. Canal măsurare debite efluent (apă epurată evacuată);
8. Staţie de suflante;
9. Staţie de pompare nămol activat de recirculare şi în exces;
10. Clădire îngroşare şi deshidratare nămol în exces, inclusiv instalaţii de
preparare şi dozare soluţie polimeri şi sulfat de aluminiu;
11. Bazine tampon de nămol în exces şi îngroşat.
Apele uzate menajere ajung gravitaţional în staţia de pompare existentă, care va fi
reabilitată.
Ea va asigura o presiune suficientă pentru ca în continuare apele uzate să ajungă la
noul amplasament al staţiei de epurare şi să circule gravitaţional prin obiectele staţiei
de epurare şi după epurare, la emisar natural.
De asemenea bazinul de aspiraţie va asigura compensarea variaţiilor orare şi
omogenizarea concentraţiilor apelor uzate influente.
S-au prevăzut (2+1) pompe submersibile noi pentru ape uzate brute, cu debitul de 50
l/s fiecare, cu turaţie variabilă şi cu rotor rezistent la coroziune.
Pentru a împiedica plutitorii şi suspensiile grosiere să pătrundă în staţia de pompare,
în căminul amonte se va monta un grătar rar pentru reţinerea acestora (în vederea
protejării pompelor).
Apele uzate pompate ajung într-o unitate de epurare mecanică (degrosisare),
adăpostită într-o clădire cu dimensiunile în plan 8 x 8 m, compusă din:
- instalaţie cu grătare pentru reţinerea suspensiilor cu dimensiuni mai mari de 6
mm; aceasta este prevăzută cu 3 linii (2 active şi 1 de rezervă) şi este
dimensionată pentru un debitul maxim de cca. 45 l/s fiecare.
- deznisipatorul separator de grăsimi, aerat, prevăzut cu instalaţie de
îndepartare a nisipului şi grăsimilor, cu suflante pentru furnizarea aerului
necesar pentru separarea grăsimilor, cu instalaţie de sortare nisip. Acesta va
avea de asemenea 3 compartimente (2 active şi 1 de rezervă).
Scopul acestui obiect este de a asigura distribuţia egală a debitelor de apă uzată în
amestec cu nămolul activat la cele 3 linii ale bazinului cu nămol activat, fiind
dimensionată pentru debitul de apă uzată şi debitul de nămol activat de recirculare.
Procesul de aerare extinsă este potrivit pentru staţiile de epurare mici de tip modular
rezultând un efluent de înaltă calitate. Principalele avantaje sunt:
- Nu rezultă nămol primar;
- Cantitate redusă de nămol activat în exces (biomasa);
- Efluent de bună calitate;
- Posibilităţi de extindere;
- Instalare uşoară;
- Cantităţi mici sau inexistente de mirosuri neplăcute;
- Răspuns bun la debite şi încărcări variabile;
- Operare simplă;
- Intreţinere uşoară;
Bazinul cu nămol activat va avea 3 linii egale de tratare.
Fiecare dintre cele trei linii de proces va fi de aproximativ 23 m lungime, 8 m lăţime şi
o adâncime a apei de 4 m, două terminate în cadrul etapei 1, urmând ca a treia linie
să se realizeze în jurul anului 2020, când se preconizează că vor fi depăşite
capacităţiile primelor două linii.
Pentru fiecare linie, influentul va descărca în zona anoxică, care are un volum de
cca. 250 mc, fiind echipat cu câte un mixer submersibil.
Prin recircularea internă, din zona aerobă, a amestecului apă uzată-nămol activat de
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recirculare se asigură dezvoltarea bacteriilor ce realizează procesul de denitrificare.
Amestecul va curge gravitaţional spre zona aerobă, care are un volum de cca. 500
mc, echipată cu sistem de aerare cu bule fine şi cu sistem de recirculare internă, în
care are loc asimilarea CBO5 şi procesul de nitrificare.
Bacterii aerobe specifice conţinute de nămolul activat, descompun substanţa
organică conţinută atât în apa uzată ce intră în acest bazin cât şi cea rămasă în
nămolul activat ce se recirculă şi realizează procesul de nitrificare, continuitatea
acestui proces fiind asigurată de prezenţa oxigenlui furnizat de instalaţia de aerare cu
bule fine.
Scopul acestui obiect este de a asigura distribuţia egală a debitelor de apă ce sosesc
din bazinul cu nămol activat la decantoarele secundare (finale).
Rolul decantoarelor secundare este de a separa fracţiunea decantabilă din
amestecul apă uzată - nămol activat prin depunerea acesteia pe fundul decantorului.
Sedimentarea se face gravitaţional. Cele 3 decantoare secundare vor fi de tip radial
cu diametrul de 12 m, o înălţime a peretelui lateral de 4 m şi vor fi echipate complet,
incluzând sistemul de distribuţie a apei, colectarea nămolului (pod raclor) şi a apei
decantate.
Nămolul colectat este extras şi trimis către staţia de pompare nămol activat de
recirculare şi exces. De asemenea în această etapă se vor realiza 2 decantoare
secundare, urmând ca al treilea să se realizeze în jurul anului 2020, când se
preconizează că vor fi depăşite capacităţiile primelor două decantoare.
Apa epurată decantată este colectată la partea superioară a decantorului şi este
trimisă la un cămin de prelevare probe, pentru monitorizarea caracteristicilor apelor
epurate evacuate din staţia de epurare .
Din căminul de prelevare probe, volumul de apă uzată vehiculat zilnic este măsurat
cu ajutorul unui debitmetru montat într-un canal cu o lungime de cca 5.0 m, intercalat
pe conducta de evacuare la emisar.
Acesta va permite monitorizarea debitelor de apa epurată evacuată la emisar natural.
Aerul necesar în zona de aerare a bazinului cu nămol activat este furnizat de o staţie
de suflante compusă din 2+1 suflante, amplasată în vecinătatea bazinelor cu nămol
activate.
Staţia de pompare nămol activat de recirculare şi în exces este amplasată în
vecinătatea decantoarelor secundare. Nămolul biologic de recirculare şi exces
ajunge în bazinul de aspiraţie al staţiei de pompare, de unde este pompat, cea mai
mare parte spre bazinul cu nămol activat pentru recirculare şi restul, nămol activat în
exces, la linia de tratare a nămolului.
Numărul de pompe prevăzut este de 2+1, pentru nămolul activat de recirculare spre
camera de distribuţie a bazinelor cu nămol activat şi 1+1 pentru nămolul în exces
spre bazinul de nămol în exces (pentru preîngroşare).
Procesul de epurare adoptat generează nămol în exces cu un grad mare de
stabilitate, astfel că el poate fi trimis direct la îngroşare şi deshidratare, fără a mai fi
necesară o treaptă de fermentare.
Producţia totală de nămol va fi de aprox. 450 kg/zi care, la o concentraţie a nămolului
în exces de 0.8% substanţă uscată, reprezintă un volum zilnic ce va fi procesat de
aproximativ 60 mc.
Dacă va fi adoptată procesarea mecanică a nămolului, această cantitate zilnică
realizată va fi pre-îngroşată anterior deshidratării rezultând un nămol deshidratat cu
până la o concentraţie de aproximativ 20% substanţă uscată.
Aceasta va permite transportul şi depunerea nămolului deshidratat conform cu
strategia pentru nămol a judeţului.
Aceste echipamente sunt adăpostite într-o clădire, în care se prevede şi
echipamentul şi instalaţiile necesare pentru prepararea şi dozarea soluţiei de
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polimeri, în vederea realizării eficienţei de îngroşare şi deshidratare a nămolului şi un
transportor elicoidal pentru evacuarea nămolului deshidratat într-un container sau
direct în mijlocul de transport.
De asemenea instalaţia de preparare şi dozare soluţie de sulfat de aluminiu necesar
pentru reducerea fosforului (când este cazul), va fi amplasată în această clădire.
Pentru situaţii de urgenţă, se realizează pentru depozitarea pe termen scurt a
nămolului deshidratat o platformă betonată cu suprafaţa de 50 mp, cu pereţi verticali
de cca 1.5 m înălţime, neacoperit, cu sistem de drenare a supernatantului.
Bazinul de nămol în exces asigură un volum de stocarea de 150 mc pentru 3 zile şi
preîngroşarea nămolului în exces.
Este un bazin suprateran, cu diametrul de 8 m, şi adâncimea de 3 m, dotat cu un
amestecător lent, care să împiedice depunerea nămolului şi care să permită
separarea supernatantului la partea superioară.
Bazinul de nămol îngroşat asigură un volum de stocarea de 20 mc pentru 7 zile.
Este un bazin suprateran, cu diametrul de 3 m, fiind echipat de asemenea cu
amestecător lent care să împiedice depunerea nămolului şi care să permită
separarea supernatantului la partea superioară.
Supernatantul rezultat din aceste bazine de nămol şi de la instalaţiile de îngroşare şi
deshidratare a nămolului este trimis în camera de distribuţie a bazinelor cu nămol
activat, pentru a reintra în circuitul de epurare.
Propuneri pentru extinderea reţelei de canalizare.
Reţelele de canalizare propuse pentru extindere sunt realizate din tuburi PVC, SN4
cu diametrii de 315 şi 250 mm, în lungime totală de L = 30.999 m.
Amplasarea în plan a reţelei de canalizare se va face conform planului de situaţie
urmărind trama stradală.
Pentru buna funcţionare în exploatare reţeaua de canalizare au fost prevăzute
cămine de vizitare.
Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistenţă mare faţă de
agresivitatea solului şi o durată mare de existenţă (50 ani).
Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm
grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm iar lateral de 20 cm.
Rugozitatea conductelor este foarte mică (ζ = 0,03) iar materialul din care sunt
realizate prezintă o mare siguranţă la transport şi o etanşare absolută a reţelei
realizate.
Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi
prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 60 m unul de
altul, conform STAS 3051 – 91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de
schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a
pantelor.
Canalele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii
acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau
calitativ al apelor.
Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448 –
82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m şi H = 2,0 m. Ele vor fi acoperite cu
capace de fontă carosabile, în teren cu apă subterană şi vor fi protejate la exterior
prin strat de bitum iar la interior prin tencuire.
3.9.3.2.

Canalizare pluvială

Pentru localitatea Nădlac apele meteorice provenite de pe străzi se vor colecta prin
rigole stradale şi se vor evacua gravitaţional în bazinele de retenţie propuse.
155

Evacuarea apelor meteorice convenţional curate (trecute prin decantoare –
separatoare de hidrocarburi) se va face în canalele de desecare existente în zonă.
Adoptarea în perspectivă a sistemului integrat de canalizare pluvială, urmează să se
facă pe bază de analiză economică, în funcţie de resursele financiare.
Apele pluviale provenite de pe platformele industriale se vor trata şi evacua în mod
independent odată cu derularea investiţiei.
3.9.4. Alimentare cu energie electrică
Dezvoltarea şi retehnologizarea capacităţiilor de producere a energiei electrice,
transportul şi creşterea gradului de siguranţă în funcţionare a instalaţiilor de
distribuţie a energiei electrice constituie un obiectiv major al societăţii de electricitate.
Vor continua retehnologizarile staţiilor electrice de I.T. la un nivel tehnologic în
concordanţă cu cerinţele U.E. pentru perioada actuală şi de perspectivă, extinderea
conducerii de la distanţă a activităţii prin folosirea sistemelor informatice de înaltă
performanţă. De asemenea se vor realiza lucrări de modernizare a instalaţiilor
energetice de 200 şi 400 KV la standardele de calitate U.E. astfel încât să permită
interconexiunile cu reţelele ţărilor vecine la un grad de transport şi siguranţă sporit.
Pentru viitoarea dezvoltare a zonei se va menţine zona de siguranţă în conformitate
cu legislaţia în vigoare şi conform avizului Transelectrica, culoar terestru cu
dimensiunea de 75 m în plan orizontal, precum şi spaţial în plan vertical atât
deasupra cât şi sub linii .
Este obligatorie reglementarea, devierea şi eliberarea amplasamentului, LEA 20KV,
în zonele de dezvoltare (zone locuinte, industriale şi rutiere) în conformitate cu avizul
ENEL Distribuţie Banat, se va sigura zona de siguranţă pentru LEA 20KV, culoarul
terestru de minimum 24 m în plan orizontal precum şi cel în plan vertical în
concordant cu legislaţia în vigoare. Se vor asigura lucrări de extindere pentru
dezvoltarea zonelor de mică industrie, a zonelor de agrement. Se preconizează
extinderea LEA 20KV existentă care va alimenta posturi trafo PTA,PCZ 20/0,4 KV
amplasate în centrul energetic astfel încât căderile de tensiune, efectele deformante
să fie în limitele admisibile. Pentru utilizarea cât mai eficientă a terenului în aceste
zone se propune ca linia de 20KV să se realizeze în canalizaţie subterană în cablu.
Pe partea de joasă tensiune se preconizeză realizarea treptată a unor linii electrice
de joasă tensiune 0,4KV în canalizaţie subterană în configuraţie buclată (racordate la
capete pe bare PT diferite).
Pentru iluminatul stradal se vor monta stâlpi din B.A.C. echipaţi cu corpuri cu vapori
de sodium, acţionarea realizându-se cu releu crepuscular. Realizarea unui iluminat
de calitate respectând standardelor în domeniu prin asigurarea nivelului luminanţei şi
uniformitate carosabilului, obţinerea unor indici de orbire în conformitate cu legislaţia
U.E.(CIE 115 si SR13433).
Distanţa de siguranţă a LEA 0,4KV va fi de 2 m faţă de ax. Delimitarea instalaţiilor
electroenergetice între furnizor şi utilizator se vor realiza la capetele terminale ale
coloanelor de 0,4KV la ieşire din blocurile de protecţie şi masură BPMT care se vor
monta în exterior la limita de propietate. În zonele de subtraversare a căilor rutiere
cablul de energie se protejează în tub PVC-G pozat în pat de beton. Branşamentele
la locuinţe se vor realiza în cablu subteran. De asemenea se vor respecta distanţele
normate faţă de LES 0,4KV, în conformitate cu legislaţia în vigoare faţă de diverse
reţele, construcţii şi obiecte atât în plan orizontal cât şi vertical. (conform NTE 107/00
- Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice; PE 124/93 Normativ privind stabilirea soluţiilor de alimentare cu energie a consumatorilor
industriali şi similari).
Se vor respecta cerinţele de siguranţa în exploatare, ambianţa atmosferică, protecţia
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împotriva zgomotului, confortul vizual, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi
protecţia mediului, economia de energie şi izolarea hidrofuga, asigurarea unor
consumuri optime de energie electrică, asigurarea unei protecţii eficiente la
pătrunderea apei în echipamentele electrice.
Definitivarea soluţiilor de alimentare cu energie electrică precum şi amploarea
lucrărilor de reglementare a reţelelor electrice (proprietate ENEL Distribuţie Banat
SA,Transelectrica SA) se va definitiva de către colectivul de proiectare a SC” ENEL
ENERGIE ”SA în fazele următoare de proiectare la comanda beneficiarului.
3.9.5. Telecomunicaţii
Se poate aprecia că sistemele de telecomunicaţii sunt asigurate în proporţie de 90%,
pentru viitoarea dezvoltare a localitaţii se preconizeaza crearea unui culoar
tehnologic pentru retelele Tc-urban şi interurban nou proiectat şi realizarea unei
extensiii a centralei telefonice care să permită preluarea tuturor abonaţiilor din zona
si realizarea unei canalizaţii subterane tip fibră optică care să înlocuiască vechea
reţea. De asemenea se vor prevedea posturi de telefoane publice precum şi
conectarea la internet de mare viteza a şcolilor, instituţiilor din localitate.
În mod obligatoriu orice lucrări care se executa în zona retelelor Tc este permisă
numai cu avizul Romtelecom respectând cu stricteţe reglementările legale, STAS
8591/97, STAS 831/2002, STAS 6290/2004 şi condiţiile impuse de avizul de
principiu.
Definitivarea soluţiilor de telefonizare
precum şi amploarea lucrărilor de
reglementare a reţelelor Tc (proprietate Romtelecom) se va definitiva de către
atelierul de proiectare a Romtelecom în fazele urmatoare de proiectare la comanda
beneficiarului.
În zonele de locuinţe şi instituţii publice se va evita dispunerea antenelor TV-satelit în
locuri vizibile, iar cablajul CATV se va realiza în canalizaţie subterană. In viitor orice
lucrări de extindere, reparaţii la reţelele CATV vor ţine cont de reglementările
europene şi anume reţelele inclusiv branşamentele se vor realiza în cablu în
canalizaţie subterană, se vor înlatura orice elemente şi reţele nefolosite şi
dezafectate.
Având în vedere viitoarea dezvoltare a zonei (în special a locuinţelor) echipamentele
GSM se vor amplasa în afara zonelor de locuite astfel încât efectele acestora să fie
minime pentru populaţie. Ţinând cont de amplasarea actuală a antenelor de telefonie
mobilă, în zona actualului intravilan, la mica distanţă faţă de locuinţe, prin prezentul
PUG se propune mutarea celor două obiective pe amplasamente mult mai
îndepărtate faţă de zonele populate, la cca. 1 km faţă de acestea.
3.9.6. Alimentare cu căldură
Alimentarea cu căldură este în continuare propusă a fi rezolvată în două sisteme:
public, centralizat, care are ca sursă forajele de apă geotermală existente şi centrala
termică dublată de o centrală pe combustibil gazos, care asigură fluxul de căldură la
minimele de temperatură ale iernii, distribuţia fiind realizată subteran, în cadrul
profilelor stradale, iar al doilea sistem fiind cel propriu al gospodăriilor, care folosesc
atât combustibil gazos (acolo unde există reţele) cât şi combustibil solid, ce
alimentează atât centralele termice cât şi sobele.
Se recomandă extinderea reţelei publice mai întâi în toate zonele ce conţin obiective
publice, iar apoi în zonele unde locatarii solicită acest lucru. Doar în ultima fază vor fi
vizate zonele productive, dacă acestea solicită.
În paralel cu acestea se recomandă extinderea cât mai rapidă a reţelei de alimentare
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cu gaze naturale şi nu în ultimul rând, ci cu o perspectivă de durată se recomandă
trecerea pe sisteme proprii de energie regenerabilă, care pot asigura independenţa şi
uşura financiar traiul populaţiei.
3.9.7. Alimentare cu gaze naturale
Prevederile PATJ Arad şi situaţia de fapt prezintă că pe teritoriul administrativ Nădlac,
este prevăzută şi este în lucru, la nord de Nădlac, conducta Arad-Szeged, conductă
cu DN 600 mm şi o capacitate de transport de 180.000 m 3/h (reţeaua de transport
gaze naturale Nabucco), care are prevăzută un racord pentru Nădlac şi o staţie de
reglare măsurare amplasată la nord de Nădlac, de unde printr-o reţea de distribuţie,
se poate asigura alimentarea pentru toate zonele nealimentate ale oraşului. Până la
acea dată, râmâne extinderea reţelei actuale de gaze naturale. Pentru fiecare
extindere în parte este nevoie de un proiect de specialitate, care va fi realizat de
către compania distribuitoare la acea dată.
3.9.8. Surse de energie regenerabilă
În ceea ce priveşte sursele de energie regenerabilă, în PATJ Arad sunt menţionate
zăcămintelor de ape geotermale la Nădlac, utilizate ca sisteme geotermale în mică
producţie şi se mai atrage atenţia asupra folosirii biomasei ca energie regenerabilă
(accesibilă la Nădlac). Este evident că domeniul energiilor regenerabile este un
domeniu de viitor şi se recomandă folosirea la maximum cu putinţă a energiei
regenerabile, fapt care poate oferi oraşului o cvasiindependenţă energetică, în folosul
autogospodăririi şi a susţinerii populaţiei. Se recomandă întocmirea de studii
concrete, care să vizeze atât nivelul oraşului cât şi cel al unei gospodării (pentru a
veni în sprijinul populaţiei), care să ia în calcul folosirea la maximum a potenţialului
energiilor regenerabile accesibile în zona Nădlac. Din totalitatea surselor de energie
regenerabila, adică biomasa, energia geotermală, energia solară, energia eoliană,
energia hidraulică, cele mai accesibile în zona Nădlac sunt biomasa, energia
geotermală şi în mică măsură energia solară.
3.9.9. Gospodărie comunală
Gospodăria comunală are ca domeniu de acţiune colectarea şi evacuarea deşeurilor
precum şi zonele de cimitire.
În ceea ce priveşte colectarea şi depozitarea deşeurilor, primăria Nădlac a asigurat
un serviciu public de colectare a deşeurilor menajere, pe care până în 2012 le-a
depozitat la groapa de gunoi, considerată acum neconformă, amplasată la nordul
oraşului. Odată cu închiderea gropii de gunoi orăşeneşti, gunoiul menajer colectat de
serviciul public va fi evacuat la depozitul regional de la Arad.
Procesul de colectare a deşeurilor va fi obligatoriu suplimentat cu separarea la
producător a deşeurilor menajere şi colectarea lor în recipiente separate sau prin
prevederea unor platforme speciale destinate deşeurilor reciclabile.
În ceea ce priveşte zonele destinate cimitirelor, acestea funcţionează fără probleme
deosebite şi acoperă nevoile pentru viitorii 10 ani. S-a constatat o mixtură a folosirii
terenurilor din cadrul cimitirului de nord, în sensul că zonele mai vechi ale cimitirului,
divizat pe confesiuni, au fost transformate în zone pentru grădinărit, ceea ce
constituie totuşi un risc pentru sănătate, precum şi o impietate pentru cei
înmormântaţi din vechime. Se recomandă trasarea de limite clare între terenurile
destinate înhumării şi a celor destinate grădinăritului.
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3.10.

Protecţia mediului

Compararea concluziilor studiilor de fundamentare şi a concluziilor analizei situaţiei
existente cu reperele de normalitate duc la următoarele constatări:
 nu există surse de poluare majore; se recomandă mutarea antenelor de
telefonie mobilă la cel puţin 500 m faţă de orice locuinţă permanentă;
 evacuarea apelor uzate menajere este obligatoriu a fi rezolvată prin
intermediul unei staţii de epurare locale, cu deversare a apelor convencţional
curate în râul Mureş; este obligatorie asigurarea alimentării cu apă a tuturor
gospodăriilor şi agenţilor economici din oraş;
 depozitul de deşeuri orăşenesc este considerat neconform şi ca atare va fi
închis în 2012, fiind înlocuit cu cel regional de la Arad;
 oraşul are nevoie în ţesutul urban şi de spaţii verzi amenajate, nu doar de
protecţie;
 este nevoie de întărirea caracterului peisajelor naturale şi culturale locale, prin
măsuri şi reglementări specifice; acestea ar trebui să includă extrase din
planurile de gestiune ale ariilor protejate;
 sunt de încurajat soluţiile de folosire a energiilor regenerabile în toate cazurile
şi la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile la nivelul
oraşului;
În domeniul protecţiei mediului, PATJ Arad, în reactualizare, tratează aspectele
specifice în cadrul secţiunii I, cap. 1.
În capitolul 1 – Mediul, ce are ca obiectiv major reabilitarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a elementelor mediului natural apare în contextul conservării durabile a
resurselor naturale, atenţia spre gestiunea durabilă a resurselor neregenerabile ale
zăcămintelor de petrol şi gaze naturale de la Nădlac.
Subcapitolul 1.1. Protecţia şi conservarea factorilor de mediu la Strategia pentru aer
precizează: reducerea emisiilor de poluanţi din intravilanul localităţilor prin fluidizarea
traficului, utilizarea centurilor ocolitoare, modernizarea şi întreţinerea drumurilor
existente şi creerea perdelelor de protecţie de-a lungul arterelor de circulaţie pentru
reducerea poluării atmosferice şi retenţia gazelor cu efect de seră; Strategia pentru
apă precizează realizarea unei staţii de epurare a apelor uzate la Nădlac; Strategia
pentru sol recomandă: readucerea solului cât mai aproape de starea naturală prin
aplicarea unor măsuri de curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică, în
perimetrele de exploatare a petrolului; Strategia pentru biodiversitate cuprinde:
reconstituirea pădurilor până la 20% în zona de câmpie prin împădurirea terenurilor
degradate şi împădurirea terenurilor improprii culturilor agricole sau a celor cu
productivitate redusă, utilizarea durabilă a bunurilor din patrimoniul natural şi
păstrarea integrităţii funcţionale a tuturor ecosistemelor şi administrarea ariilor
naturale protejate printr-un ansamblu de măsuri care să asigure un regim special de
protecţie şi conservare conform dispoziţiilor legale (Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2007). La secţiunea depozite de deşeuri urbane, sistarea depozitării în depozite
neconforme de tip b, depozitul de 2 ha de la Nădlac este prevăzut a fi sistat în 2012,
urmând ca de atunci, deşeurile să fie transportate la depozitul Arad. Faţă de acestea
Planşa 1 Mediu-dezvoltare mai precizează încadrarea în standardele de calitate a
emisiilor de impurificatori din apele evacuate şi modernizarea staţiei de epurare,
traseele viitoarei autostrăzi şi a drumuri express spre Timişoara ca zone unde este
necesară reducerea/eliminarea impactului asupra mediului în timpul execuţiei şi
exploatării, existenţa de izvoare de ape termale şi închiderea ecologică a depozitelor
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de deşeuri menajere în perioada 2009-2013.
Toate aceste prevederi s-au preluat spre detaliere şi materializare în cadrul prezentei
documentaţii.
În cele ce urmează, în vederea surprinderii efectelor semnificative potenţiale asupra
mediului, situaţia propusă prin prezenta documentaţie a oraşului Nădlac se va
analiza din punct de vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor
semnificative potenţiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr.1 la HG1076/2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe.
Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea precizată mai sus sunt cel
referitor la caracteristici ale planului şi cel referitor la caracteristici ale efectelor şi ale
zonei posibil a fi afectate de propunerile PUG.
În ceea ce priveşte caracteristicile semnificative ale planului, se precizează
următoarele:
 Planul urbanistic general creează un cadru organizatoric şi juridic pentru toate
proiectele de dezvoltare teritorială ulterioară a oraşului, precum şi un cadrul de
detaliere sau întocmire de noi studii şi proiecte referitoare la problemele ce nu
au putut fi detaliate sau studiate la nivelul şi la nivelul de informaţie avut la
dispoziţie în cadrul PUG; planul permite amplasarea unor obiective economice
şi productive necesare creierii de noi locuri de muncă şi relansării economice,
ce vizează în ultimul rând populaţia oraşului, precum şi optimizarea fondului
locativ şi îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a nivelului de dotare cu spaţii
verzi, de agrement şi sport ale oraşului; ponderea pe funcţiuni, ce apare în
tabelul 38 privind bilanţul teritorial al funcţiunilor din intravilanul propus, din
care reiasă că mai bine de o treime din suprafaţa cuprinsă în intravilan este
destinată activităţilor productive ceea ce arată clar orientarea spre căutarea de
investitori şi locuri de muncă şi crează un cadru care încearcă să răspundă
perioadei de criză pe care o traversăm; planul creiază condiţii îmbunătăţite
referitoare la condiţiile generale de funcţionare ale oraşului, în ceea ce
priveşte compatibilitatea funcţiunilor (separarea teritorială a industriei de
zonele rezidenţiale), optimizarea sistemului de circulaţie rutieră în cadrul şi în
jurul oraşului (apariţia unei centuri a DN7, varianta accesării autostrăzi A1 prin
drumul bypass autostradă-DN7, modernizarea tramei stradale existente şi
propunerea de noi trasee rutiere care să irige zonele nou introduse în
intravilan) dar şi instituirea unor zone naturale şi construite protejate, în ideea
păstrării unei identităţi locale proprii, zone care au un regim special de
funcţionare; planul, în special prin precizarea obiectivelor de utilitate publică şi
prin prioritizarea proiectelor de materializare a propunerilor din cadrul PUG,
clarifică mult în privinţa planurilor de alocare a resurselor, pasul care mai
trebuie făcut fiind cel concret, de evaluare tehnico-financiară a fiecărui proiect
sau acţiune în parte.
 Planul urbanistic general nu influenţează semnificativ planurile şi programele
de rang superior (PATJ, PATN, alte planuri), acesta materializând doar
prevederi cuprinse în acestea, singura modificare pe care o aduce este în
legătură cu traseul drumului expres Nădlac-Timişoara, pe care nu îl susţine,
dar totuşi îl păstrează pe porţiunea de la DN7 spre Timişoara; planul urbanistic
general influenţează direct toate planurile şi programele derivate din el: planuri
urbanistice zonale şi de detaliu, planuri urbanistice zonale pentru zone
construite protejate, proiecte de extindere şi reabilitare privind echiparea
tehnico-edilitară sau alte proiecte derivate (turistice, de agrement, etc,).
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 Planul urbanistic general are la bază Strategia pentru dezvoltare durabilă a
oraşului Nădlac 2007-2013; în ceea ce priveşte perspectiva dezvoltării
durabile (stabile, eficiente şi de durată), care propune o dezvoltare care să
satisfacă nevoile prezentului fără a împiedica generaţiile viitoare să-şi
satisfacă propriile nevoi, planul propune eliminarea celor mai multe dintre
disfuncţionalităţilor ce împiedică dezvoltarea armonioasă şi de durată (situaţia
gestionării deşeurilor, situaţia existenţei unor zone construite valoroase
necuprinse în politici de protejare, situaţia gradului scăzut de echipare edilitară
în special în domeniul alimentării cu apă şi canalizării centralizate, situaţia
lipsei locurilor de muncă, juxtapunerea zonelor rezidenţiale cu cele industriale,
ş.a.) şi promovarea de soluţii şi politici care să asigure durabilitatea, fără
impact asupra mediului sau populaţiei (separarea funcţională, instituirea de
zone tampon între zone imcompatibile, propunerea de protejare a unor areale
construite şi naturale valoroase, evitarea amplasării de locuinţe în zonele
joase, supuse inundaţiilor de ape interioare (subterane), gestionarea
terenurilor în funcţie de potenţialul fiecăruia – permiterea unui intravilan format
din multe trupuri izolate destinate agriculturii, în special în partea de nord a
teritoriului administrativ –, evitarea zonelor cu riscuri naturale, de inundaţie în
special, în ceea ce priveşte amplasarea construcţiilor, adoptarea unor soluţii
de ameliorare a riscurilor minore existente – inundaţiile de ape interioare din
cadrul intravilanului fiind soluţionate prin adâncirea canalelor de colectare
stradale şi plantarea de arbori mari consumatori de apă –, sporirea
suprafeţelor împădurite în imediata apropiere a oraşului, propunerea de noi
scuaruri verzi în cadrul zonelor nou introduse în intravilan, echiparea edilitară
a întreg teritoriului intravilan, în sistem centralizat, în toate cazurile cu putinţă,
etc.).
 Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele:
- nu există surse de poluare majore; se recomandă mutarea antenelor de
telefonie mobilă la cel puţin 500 m faţă de orice locuinţă permanentă;
- evacuarea apelor uzate menajere este obligatoriu a fi rezolvată prin
intermediul unei staţii de epurare locale, cu deversare a apelor
convencţional curate în râul Mureş; este obligatorie asigurarea
alimentării cu apă a tuturor gospodăriilor şi agenţilor economici din
oraş;
- depozitul de deşeuri orăşenesc este considerat neconform şi ca atare
va fi închis în 2012, fiind înlocuit cu cel regional de la Arad;
- oraşul are nevoie în ţesutul urban şi de spaţii verzi amenajate, nu doar
de protecţie;
- este nevoie de întărirea caracterului peisajelor naturale şi culturale
locale, prin măsuri şi reglementări specifice; acestea ar trebui să
includă extrase din planurile de gestiune ale ariilor protejate;
- sunt de încurajat soluţiile de folosire a energiilor regenerabile în toate
cazurile şi la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile
la nivelul oraşului;
 Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel naţional, preluate şi
detaliate la nivel judeţean în cadrul PATJ Arad: strategia naţională privind
gestionarea deşeurilor, strategia naţională privind gospodărirea apelor,
strategia naţională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile
naţionale, europene şi internaţionale privind zonele naturale şi construite
protejate, ş.a.
În ceea ce priveşte caracteristicile efectelor şi ale zonelor posibil a fi afectate de
propunerile PUG, se precizează următoarele:
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 efectele cele mai probabile ale implementării planului se referă la zonele
industriale, în special la cele din est, dar amplasarea lor astfel încât vânturile
predominante îndepărtează de oraş posibilele noxe, este un atu al acestei
locaţii; de asemenea există o mică probabilitate ca varianta ocolitoare a DN7
să deranjeze fonic şi ca noxe zona naturală protejată de la sud, între acestea
existând şi puncte situate la cca. 130 m; durata acestor posibile efecte se
întinde atât vreme cât obiectivele vor funcţiona ca atare; frecvenţa lor poate fi
zilnică în cazul arterei de circulaţie şi sporadică funcţie de vânt în cazul
zonelor industriale; efectele pot fi reversibile prin încetarea funcţionării
obiectivelor care le generează;
 efectele nu au o natură cumulativă semnificativă;
 în context transfrontalier, nu există efecte semnificative;
 riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este redus prin
implementarea variantei ocolitoare a DN7 şi celorlalte artere majore din
teritoriu şi poate să crească uşor în cazul zonelor industriale;
 se estimează că efectele implemetării prezentului plan nu depăşesc teritoriul
administrativ al oraşului;
 zona Luncii Mureşului, zonă protejată la nivel naţional, european şi
internaţional, este o zonă relativ stabilă din punct de vedere al microclimatului
şi se va încerca, prin plantaţii de protecţie la nivelul arterelor de circulaţie din
apropiere, precum şi în zonele industriale reducerea la minimum a impactului
acestora asupra florei şi faunei din zona protejată; regulementul local de
urbanism cuprinde reguli speciale referitoare la zona naturală protejată şi
conţine unele prevederi şi referitoare la zonele limitrofe ale acesteia, acesta
preluând şi reglementări ale Regulamentului Parcului Natural Lunca
Mureşului.
În cele ce urmează se vor prezenta concluziile studiului de impact asupra mediului în
situaţia implementării planului urbanistic general.
3.11.

Reglementări urbanistice

3.11.1.

Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a oraşului

Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a oraşului este în cea mai mare parte
aceeaşi faţă de situaţia existentă: o zonă centrală bipolară – formată din centrul
românesc şi cel slovac – situată în centrul dezvoltării ce conţine şi majoritatea
instituţiilor şi serviciilor publice, înconjurată de o amplă zonă rezidenţială, structurată
pe un parcelar în cea mai mare parte rectangular, formată din locuinţe urbane în
extinderea zonei centrale şi locuinţe rurale la periferie şi extinsă spre nord-est cu
cartierul rural Viile Vechi, cu un caracter specific, întreaga zonă rezidenţială fiind
presărată cu mici dotări de servicii sau productive sau mici scuaruri şi o zonă
împădurită mai amplă la sud. Zonele productive îmbracă la nord şi mai mult la est
conturul ariei rezidenţiale, în aceste cazuri parcelarul urmărind forme mai puţin
regulate, adaptate parcelarului agricol. În afara acestei arii compacte care formează
trupul principal de intravilan, teritoriul cuprins între nordul şi estul acestuia este
presărat cu 35 de trupuri izolate, cea mai mare parte din domeniul productiv –
industrie, depozitare, agro-zootehnice, servicii – dar şi cu destinaţie specială – în
zona de graniţă – a căror mărime descreşte odată cu îndepărtarea de oraşul propriu
zis şi de arterele majore de circulaţie existente. Oraşul se desfăşoară de-a lungul
axelor rutiere majore în teritoriu – DN7-E68 pe direcţia VNV-ESE, DJ709J spre nord162

est şi drumul spre Csanadpalota spre nord, fiind lipit de al doilea dig de apărare
împotriva inundaţiilor ce urmăreşte sinuos fostul traseu al Mureşului, astăzi ocupat de
pârâul Crac. Forma actualului trup de intravilan nu este deloc întâmplătoare, ea fiind
preluată din trecut pe considerente de topografie locală, conturul actual regăsindu-se
relativ fidel pe o hartă medievală reconstituită a terenurilor inundate din jurul
Nădlacului, acesta ocupând zona cea mai înaltă, neinundabilă. De-a lungul DN7-E68
spre vest se află trupul izolat al P.T.F. Nădlac, extins cu funcţiuni de servicii
complementare acestuia.
3.11.2.

Organizarea reţelei majore de căi de comunicaţie

Reţeaua majoră de căi de comunicaţie este rectangulară în cea mai mare parte a
trupului principal de intravilan, cu străzi largi, de câmpie, ce cuprinde şi traversarea
oraşului de arterele principale din teritoriu. În zona cartierului Viile Vechi, trama
stradală se păstrează într-o formă regulată, paralelogramică. Zonele destinate
industriei de la nord şi est precum şi ariile de joncţiune între cartierul Viile Vechi şi
zona amplă centrală deţin o tramă stradală cvasiregulată adaptată situaţiilor
cadastrale şi conjuncturale, preluând schimbări de direcţie ale dezvoltării urbane,
precum şi prelungiri ale tramei regulate îmbinate cu limite cadastrale diferite ca
direcţie. Zona rezidenţială nouă de la nord, propune o tramă stradală regulată,
rectangulară, însă rotită conform parcelarului şi dezvoltată pe un contur trapezoidal.
În ceea ce priveşte clasificarea pe categorii de străzi a tramei stradale în intravilanul
Nădlac există următoalele categorii de artere: drumuri clasificate: DN7 şi DJ709J
care îşi păstrează categoria funcţională în intravilan, străzi de categoria a II-a, de
legătură cu 4 benzi – porţiunea cuprinsă în intravilan a drumului bypass autostradă
DN7 –, restul străzilor fiind din categoria a III-a, colectoare cu 2 benzi şi de categoria
a IV-a, de folosinţă locală cu 1-2 benzi. Această structură clasificată poate fi urmărită
pe planşa de lucrări rutiere din partea desenată a prezentului PUG.
3.11.3.

Destinaţia terenurilor, zone funcţionale rezultate

Din punct de vedere al destinaţiei terenurilor, intravilanul propus cuprinde
următoarele tipuri de folosinţe: zone centrale, zone destinate instituţiilor şi serviciilor,
zone de locuit, zone industriale şi de depozitare, zone agro-zootehnice, zone
plantate, pentru agrement şi sport, zone destinate echipăriilor edilitare, zone
destinate gospodăriei comunale, zone cu destinaţie specială militară, zone pentru căi
de circulaţie şi transporturi precum şi ape , terenuri libere (folosite pentru grădinărit)
şi terenuri neproductive (diguri de apărare împotriva inundaţiilor). În cadrul fiecărui tip
de destinaţie, au apărut nuanţări ale funcţiunii principale, sau combinaţii de funcţiuni
complementare, în care una dintre ele rămâne dominantă. Astfel în cadrul zonelor
destinate serviciilor, există subzone funcţionale destinate instituţiilor şi serviciilor
publice, comerţului, serviciilor productive sau serviciilor cuplate cu bariere verzi de
protecţie; în cadrul zonelor de locuit există subzone de locuinţe mici, cu maxim trei
niveluri (de factură urbană sau rurală) şi subzone de locuinţe înalte (cu P+4E);
zonele industriale şi de depozitare au fost detaliate în subzone de unităţi mari
industriale şi de depozitare, subzone de mică industrie şi depozitare, subzone mixte
de industrie şi servicii, dar predominant industriale şi subzone mixte de industrie şi
activităţi agricole, cu industria predominantă; zona agro-zootehnnică a fost împărţită
în subzone agricole, subzone zootehnice şi subzone mixte agro-zootehnice; zona
pentru spaţii verzi, agrement şi sport, conţine subzona de parcuri, grădini şi scuaruri,
subzona de plantaţii de protecţie, subzona de păduri amenajate ca parc-pădure,
subzona de dotări sportive şi subzona de dotări de agrement şi recreere; zona
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destinată echipării edilitare cuprinde subzonele cu echipări de îmbunătăţiri funciare,
subzone pentru gosopdăria de apă şi subzone de epurare a apelor uzate; zona de
gospodărie comunală cuprinde subzona de cimitire şi subzona de gospodărie
comunală de rezervă; zona cu destinaţie specială este formată din subzona de unităţi
militare şi subzona de unităţi şi dotări grănicereşti; zona pentru căi de comunicaţie şi
transporturi se împarte în subzona pentru căi de comunicaţie rutiere, subzona pentru
căi de comunicaţie feroviară şi subzona pentru unităţi de transporturi auto.
Amplasarea zonelor şi subzonelor funcţionale poate fi urmărită grafic atât în planşa
137-PUG-3-U Reglementări urbanistice. Zonificare cât şi în anexa 1 la Regulamentul
Local de urbanism şi au fost reglementate în cadrul capitolelor I-IV şi VI-VII din
Regulamentul Local de Urbanism.
3.11.4.

Zone centrale

Zona centrală a oraşului Nădlac are un caracter bipolar, format din două subzone
distincte: centrul românesc, amplasat spre Mureş, desfăşurat de-a lungul str. 1
Decembrie, între str. Ioan Slavici şi George Goşbuc şi intersecţia sa cu str. Ioan
Slavici, suprapunând aproape perfect vechiul centru medieval al Nădlacului şi
centrul slovac, desfăşurat în jurul Pieţei Unirii, între străzile George Coşbuc, Dr.
Martin Luther şi cca. 170 m în adâncime faţă de str. I.G. Tajovsky şi cca. 125 m în
adâncime faţă de str. Victoriei. Asupra acestor zone s-a instituit un regim de protecţie
de ansamblu construit protejat, zonele conţinând şi obiecte singulare existente sau
propuse a fi incluse pe Lista Monumentelor Istorice. Reprezintă zonele cele mai
valoroase ale oraşului unde sunt amplasate şi cea mai mare parte dintre instituţiile şi
serviciile publice ale oraşului. Caracterul general al zonei este de locuire urbană pe
maxim două niveluri, cu fronturi în mare parte continue, dar care conţine şi inserţii din
perioada comunistă (imobile de locuit colective P+4E), precum şi dominantele
verticale ale oraşului: turnurile bisericilor ortodoxă românească, greco-catolică,
ortodoxă sârbă, reformată şi romano-catolică. Centrul românesc nu conţine nici un
spaţiu urban mai amplu în afara tramei stradale generoase, iar dotările se menţin în
domeniul administrativ, de învăţământ, cultural, de ordine şi religios. Este zona cu cel
mai mare potenţial arheologic al oraşului, alături de zona Păduriţei. Centrul slovac
este organizat în jurul pieţei Unirii, un spaţiu urban rectangular de cca. 240x70m, cu
rol de spaţiu public major, ocupat în cea mai mare parte de un parc bicentenar şi
delimitat pe trei laturi de artere de circulaţie: str N. Bălcescu, str. I.G. Tajovsky şi str.
Victoriei. Dotările publice ale acestui centru cuprind domeniul învăţământului, culturii,
turismului, religios, asistenţei sociale, sanitar precum şi o piaţă agro-alimentară.
Ambele zone poartă caracteristica unui oraş provincial, însă cu un fond construit
valoros, creat în cea mai mare parte după anul 1800, perioadă al stabilirii comunităţii
slovace şi al reorganizării tramei stradale. Se întâlnesc aici elemente de baroc şi
rococco provinciale, neogotice, neoclasice şi eclectice (compozite), dar şi ArtNouveau, într-un dozaj echilibrat şi bine controlat.
3.11.5.

Zone protejate

În urma analizei situaţiei existente, a preluării concluziilor studiilor de fundamentare,
a preluării elementelor şi datelor din studiile de rang superior şi de ordin tehnic,
precum şi a aplicării legislaţiei privitoare la protejarea unor anumite obiective, s-au
instituit, cu referire la întreg teritoriul administrativ al oraşului, următoarele categorii
de zone protejate: zone protejate naturale (cu valoare peisagistică şi ecologică),
zone protejate construite (cu valoare istorică şi urbanistic-arhitecturală) şi zone
protejate sanitar.
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Pe teritoriul administrativ Nădlac există următoarele zone naturale protejate:
1) Parcul Natural Lunca Mureşului: arie protejată de interes naţional şi zonă
umedă de importanţă internaţională Ramsar; delimitarea acestei arii, pe
teritoriul administrativ Nădlac, se înscrie în albia majoră a Mureşului,
cuprinsă între Mureş şi primul dig de apărare împotriva inundaţiilor;
2) Lunca Mureşului Inferior: arie de protecţie avifaunistică ca parte integrantă
a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, având codul
ROSPA0069, arie naturală protejată ca sit de importanţă comunitară şi ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,
având codul ROSCI0108; delimitarea acestei arii este aceeaşi ca şi a
Parcului Natural Lunca Mureşului;
3) Lunca Mureşului Inferior definită pe o arie mai extinsă ca arie de
importanţă avifaunistică de Organizaţia Internaţională BirdLife; aceasta
cuprinde în plus faţă de zona precizată mai sus în cazul primelor două
categorii de arii naturale protejate, zona cuprinsă între primul şi cel de al
doilea dig de apărare împotriva inundaţiilor, zona piscicolă de la vest de
oraş şi teritoriul cuprins între limita intravilanului existent şi limita frontierei
de stat, la nord-vest de oraş;
Parcul Natural Lunca Mureşului corespunde categoriei V I.U.C.N. – "Peisaj protejat:
arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi recreere",
acesta fiind protejat şi ca zonă umedă.
Lunca Mureşului Inferior este protejat ca arie de protecţie avifaunistică, ca şi
componentă a reţelei ecologice la nivel european.
Cele două tituri de arii reprezintă deci zone cu valoare peisagistică şi ecologică.
Protecţia în acestor arii se referă în principal la cadrul natural (luncă de câmpie şi
cursul Mureşului), precum şi la vegetaţia şi fauna specifică, asociată acestui
microclimat. Din acest punct de vedere, vor fi împiedicate orice acţiuni care pot să
aibă un impact negativ asupra elementelor de mai sus. Reglementarea acestor arii
naturale protejate este pe larg tratată în capitolul VI.1. din Regulamentul Local de
Urbanism aferent prezentului PUG.
În ceea ce priveşte zonele construite protejate, au fost preluate, extinse sau
propuse o serie de ansambluri urbane, monumente istorice şi situri arheologice, de
pe întreg teritoriul administrativ Nădlac.
În cadrul trupului principal de intravilan se regăsesc următoarele ansambluri urbane
protejate:
1) „Ansamblul Urban Nădlac-Nord” – ansamblu propus spre protejare prin
extindere a „Ansamblului urban Nădlac” – ansamblul construit existent,
aflat pe LMI cu nr. 337 AR –II-m-B-00633. Întinderea acestui ansamblu se
suprapune în cea mai mare parte peste aria centrală slovacă, cuprinzând
cca. 16,7 ha, fiind organizat în jurul Pieţei Unirii iar delimitarea acestuia
atinge str. Dr. Martin Luther la nord, este retrasă cu cca. 38 m spre nord
faţă de str. N. Bălcescu la sud, depăşeşte cu cca. 52 m frontul str. Victoriei
la vest şi cu cca. 170 m frontul str I.G. Tajovsky, la est;
2) „Ansamblul Urban-Arheologic-Natural Nădlac-Sud” – ansamblul propus
spre protejare prin prezentul PUG. Este o arie ce se suprapune în cea mai
mare parte peste aria medievală a Nădlacului, având şi cel mai mare
potenţial arheologic. Întindere acestei arii cuprinde partea de sud a zonei
centrale româneşti, extinsă de-a lungul str. Ioan Slavici şi Vasile Goldici, de
la DN7 spre est până aproape de str. Mărăşeşti, la vest, cuprinzând şi
parcul Păduriţa şi zona terenului de sport;
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3) „Ansamblul Urban Median (de legătură)” – ansamblu propus spre protejare
prin prezentul PUG. Întinderea acestui ansamblu cuprinde arealul dintre
cele două centre românesc şi slovac. Delimitarea acestei arii depăşeşte cu
cca. 50 m frontul str. Vasile Lucaciu la vest, cu cca. 60 m frontul str.
Independenţei şi continuând cu limita Ansamblului Urban Nădlac Nord, la
nord, cuprinde pe o adâncime de la 37-63 m frontul str. I.G. Tajovsky la est
şi depăşeşte cu cca. 56 m frontul str. Mihai Viteazul, urmând limita
Ansamblului Urban-Arheologic-Natural Nădlac-Sud, la sud.
În cadrul acestor arii urbane protejate există o serie de monumente istorice existente
sau obiective singulare propuse spre protejare ca monumente istorice prin prezenta
documentaţie după cum urmează:
1) Ansamblul Bisericii „Sf. Ierarh Nicolae”, AR-II-a-B-00634 pe LMI, situat pe
str. Ioan Slavici, nr. 68, şi datată în sec. XIX din care sunt detaliate:
2) Biserica „Sf. Ierarh Nicolae”, AR-II-m-B-00634.01 pe LMI, situată pe str.
Ioan Slavici, nr. 68 construită între 1822-1829, şi
3) Incinta cu gard de fier forjat, AR-II-m-B-00634.02 pe LMI, din str. Ioan
Slavici, nr. 68 datată în 1822;
4) Biserica Evanghelică Slovacă, AR-II-m-B-00635 pe LMI, situată în Piaţa
Unirii, nr.1, construită între 1812-1822 iar turnul în 1895;
5) Primăria oraşului Nădlac, monument propus spre protejare prin prezentul
PUG, situată în str. 1 Decembrie, nr. 26, construită la sf. sec. XIX-începutul
sec. XX;
6) Grădiniţa, monument propus spre protejare prin prezentul PUG, situată în
str. 1 Decembrie, nr. 32, construită la sf. sec. XIX;
7) Biserica Greco-Catolică, monument propus spre protejare prin prezentul
PUG, situată în str. 1 Decembrie, nr. 6, fondată în 1846;
8) Biserica Ortodoxă Sârbă, monument propus spre protejare prin prezentul
PUG, situată în str. V. Lucaci, nr. 11, fondată în 1893;
9) Muzeul slovac – locuinţă tradiţională, monument propus spre protejare prin
prezentul PUG, situată în str. I. G. Tajovski, nr. 11, construită în prima
jumătate a sec. XIX;
Siturile arheologice cunoscute şi valoroase de pe teritoriul administrativ Nădlac au
fost delimitate în conformitate cu studiul arheologic de teren întocmit de către Muzeul
Arad, unele dintre ele fiind propuse spre clasare în LMI, după cum urmează:
1) „Situl N4 - Tövisköz Pusta”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul
PUG, fosta aşezare medievală (multistratificată - sec. III-V) situată la cca.
900 m sud-est de oraş; localizarea acestui sit s-a făcut prin cercetare
arheologică de suprafaţă în cadrul studiului elaborate de Muzel Arad; situl
nu a fost încă săpat;
2) “Situl N21”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul PUG, o aşezare
(multistratificată) intinsă medieval timpurie; situl se află la V de Nădlac; situl
nu a fost săpat;
3) „Situl N33”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul PUG, aşezare
întinsă (multistratificată) datată la sfârşitul epocii bronzului; situl se află la E
de oraş, şi chiar dacă este intersectat de drumul de legătură AutostradăDN7, nu a fost investigat cu ocazia lucrărilor la drum; situl nu a fost săpat;
4) „Situl N34”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul PUG, o fortificaţie
transfrontalieră de cca. 500 ha, de sfârşit de epoca bronzului, ce atinge cu
partea de S şi N, teritoriul administrativ Nădlac, situată la NV de Nădlac;
situl a fost săpat în câteva puncte;
5) “Situl 7M”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul PUG, o aşezare din
neoliticul timpuriu; situl se află la NV de Nădlac, între oraş şi cartierul Viile
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Vechi, fiind intersectat de drumul de legătură dintre Autostradă şi DN7; situl
a fost săpat pe traseul drumului;
6) “Situl 8M”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul PUG, aşezarea
medievală Melykütü Rarés (?) dar în care s-au găsit ceramică şi de epoca
bronzului; situl se află la V de Nădlac, aproape de DN7, fiind intersectat de
drumul de legătură dintre Autostradă şi DN7; situl a fost săpat pe traseul
drumului;
Situl „Tumul, 2,5 km nord-vest de oraş”, sit propus spre clasare în LMI prin PATJ
Arad, nu a fost identificat corect în PATJ, conform studiului arheologic efectuat de
Muzeul Arad, şi deci nu a fost preluat în prezenta documentaţie.
Pe lângă acestea, în urma studiului arheologic, precum şi a săpăturilor efectuate cu
ocazia Autostrăzii şi a drumului de legătură cu DN7, au mai fost delimitate şi unele
investigate următoarele situri arheologice, cu menţiunea că acestea, în urma
discuţiilor purtate cu arheologii ce au întocmit studiul, nu sunt propuse spre a fi
clasate în LMI, la nivelul actual de informare:
1) Situl N1 – 500 m de intersecţia drumului spre Şeitin, pe partea stângă, un
sălaş din a doua ½ a sec. XIX; situl nu a fost săpat;
2) Situl N2 – 800 m de intersecţia drumului spre Şeitin, pe partea stângă,
aşezare multistratificată încadrată în neoliticul mijlociu, sec. III-V şi epoca
modernă; situl nu a fost săpat;
3) Situl N3 – 1,4 km de intersecţia drumului spre Şeitin, pe partea stângă şi
dreaptă, aşezare multistratificată încadrată în epoca bronzului (?), sec. IIIV şi probabil Ev Mediu; situl nu a fost săpat;
4) Situl N5 - Lutărie – la NV de Nădlac, spre graniţă, necropolă plană
maghiară (honfogálas) de sec.X-XI; situl a fost săpat până la steril;
5) Situl N6 - la NV de Nădlac, spre graniţă, aşezare preistorică; situl nu a fost
săpat;
6) Situl N7 - la NV de Nădlac, spre graniţă, aşezare medievală târzie sec.
XVI-XVII (şi cu urme moderne – sec. XVIII-XIX); situl nu a fost săpat;
7) Situl N8 - la N de Nădlac, aşezare de sec. III-V, cu urme creamice de
epoca târzie a bronzului (BD/HA1); situl nu a fost săpat;
8) Situl N9 - la N de Nădlac, spre graniţă cu Ungaria, sălaş modern (sec.
XIX); situl nu a fost săpat;
9) Situl N10 - la N de Nădlac, spre graniţă, sălaş modern (sec. XIX); situl nu a
fost săpat;
10)Situl N11 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare din preistorie; situl nu a
fost săpat;
11)Situl N12 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare de sec. III-V; situl nu a
fost săpat;
12)Situl N13 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare multistratificată de sec.
III-V, cu materiale din preistorie şi epoca modernă (sec. XIX); situl nu a
fost săpat;
13)Situl N14 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare preistorică; situl nu a fost
săpat;
14)Situl N15 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare medievală de sec.XI-XIII
cu intruziuni ale unui sălaş de sec. XIX; situl nu a fost săpat;
15)Situl N16 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
situl nu a fost săpat;
16)Situl N17 - la N de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII; situl nu a
fost săpat;
17)Situl N18 - la NNE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII cu
elemente de sec. III-V; situl nu a fost săpat;
167

18)Situl N19 - la NNE de Nădlac, aşezare multistratificată, epoca timpurie a
bronzului şi epoca medievală de sec.XI-XIII; situl nu a fost săpat;
19)Situl N20 - la NNE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII; situl nu a
fost săpat;
20)Situl N22 - la NNE de Nădlac, aşezare multistratificată probabil din epoca
bronzului, sec. III-V şi sec. XI-XIII; situl nu a fost săpat;
21)Situl N23 - la NNE de Nădlac, aşezare multistratificată, preistorie şi epoca
medievală (sec.XI-XIII); situl nu a fost săpat;
22)Situl N24 - la NNE de Nădlac, aşezare multistratificată, preistorie, sec. IIIV şi epoca medievală (sec.XI-XIII); situl nu a fost săpat;
23)Situl N25 - la NNE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII; situl nu a
fost săpat;
24)Situl N26 - la NE de Nădlac, aşezare de sec.III-V; situl nu a fost săpat;
25)Situl N27 - la NE de Nădlac, aşezare de sec. III-V; situl nu a fost săpat;
26)Situl N28 - la NE de Nădlac, aşezare multistratificată, sfârşitul epocii
bronzului şi sec. III-V; situl nu a fost săpat;
27)Situl N29 - la NE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII; situl nu a
fost săpat;
28)Situl N30 - la NE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII, cu
ceramică din preistorie; situl nu a fost săpat;
29)Situl N31 - la NE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII; situl nu a
fost săpat;
30)Situl N32 - la NE de Nădlac, aşezare de sec.III-V; situl nu a fost săpat;
31)Situl N34 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
situl nu a fost săpat;
32)Situl 1M - la N de Nădlac, pe traseul autostrăzii, aşezare sarmatică de
sec.III-IV; situl a fost săpat doar pe traseul autostrăzii;
33)Situl 2M - la N de Nădlac, pe traseul autostrăzii, aşezare multistratificată,
sarmatică de sec.III-IV, complexe de sec. VIII-X, şi medieval timpurie de
sec. XI-XII; situl a fost săpat doar pe traseul autostrăzii;
34)Situl 3M - la NE de Nădlac, pe traseul autostrăzii, aşezare multistratificată,
de final de neolitic şi sarmatică de sec.III-IV; situl a fost săpat doar pe
traseul autostrăzii;
35)Situl 4M - la NE de Nădlac, pe traseul autostrăzii, aşezare sarmatică de
sec.III-IV; situl a fost săpat doar pe traseul autostrăzii;
36)Situl 5M - la NE de Nădlac, pe traseul drumului de legătură autostradă
DN7, aşezare multistratificată, sarmatică de sec.III-IV şi medieval timpurie
de sec. XI-XIII; situl a fost săpat doar pe traseul drumului;
Motivaţia protejării acestor obiective reiese din studiul de fundamentare istoric şi
urbanistic-arhitectural care conţine pe larg descrierea întregului demers, precum şi
din cercetarea arheologică de suprafaţă.
Reglementarea zonelor construite protejate, precum şi precizarea lipitelor de
protecţie ale acestora este cuprinsă în capitolul special din Regulamentul Local de
Urbanism nr. VI.2.
Pe lângă toate acestea, pe teritoriul administrativ Nădlac, mai există instituite şi
zone protejate sanitar, prezentate în cele ce urmează:
a) Perimetrul de protecţie hidrogeologică a frontului de captare apă Nădlac;
b) Zonele de protecţie sanitară faţă de cimitirele existente;
c) Zona de protecţie sanitară faţă de staţia de epurare orăşenească;
d) Alte zone de protecţie sanitară definite conform alin.1, art.11, anexa la
OMS536/1997.
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Toate aceste zone sunt reglementate în capitolul VI.3 din Regulamentul Local de
Urbanism.
3.11.6.

Indici de construibilitate

Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) şi coeficientul de utilizare a terenului
(C.U.T.) reprezintă indicii de control spaţial ai dezvoltării oraşului. Aceştia au fost
stabiliţi pe zone şi subzone funcţionale, în funcţie de destinaţia şi înălţimea clădirilor.
Principiile generale de stabilire a indicilor de control reflectă organizarea generală a
oraşului. Zonele centrale au cei mai ridicaţi coeficienţi. Zonele rezidenţiale se
păstrează în categoria locuinţelor individuale mici, cu coeficienţi specifici reglementaţi
de RGU, iar zonele productive şi de servicii permit în general un grad mediu de
construibilitate, lăsând loc însă şi amenajărilor şi circulaţiilor.
Indicii de construibilitate raportaţi la zonele funcţionale din intravilan sunt prezentaţi în
cele ce urmează.
Valorile propuse ale procentului de ocupare a terenului (P.O.T.) sunt următoarele:
- 80% - pentru subzona centrală
- 40% - pentru subzona de locuinţe urbane, în zona centrală sau cuplate
cu alte funcţiuni complementare
- 35% - pentru restul subzonelor de locuinţe urbane şi rurale
- 20% - pentru subzona de locuinţe colective
- 70% - pentru subzonele de servicii izolate
- 50-40% - pentru subzonele de servicii din ţesutul urban existent
- 55%-max.70% - pentru subzonele industriale şi de depozitare
- 65% - pentru zonele agricole
- 70% - pentru subzonele unităţilor de transport auto
- 65-70% - pentru subzonele cu destinaţie specială militară
- 80% - pentru zonele de cimitire şi gospodărie comunală
- 70% - pentru zonele de echipare edilitară
- 10% - pentru zonele verzi, parcuri etc
Unor subzone funcţionale nu li s-a atribuit o valoare maximă a POT, ci obligativitarea
ca acesta să fie stabilit fie prin studiu de fezabilitate fie prin planuri urbanistice
zonale.
În corelare cu acestea, valorile coeficienţilor de utilizare a terenului (C.U.T.) sunt
următoarele:
- 3,2-2,4 – pentru subzonele centrale şi servicii din subzonele centrale
- 1,6 – pentru locuinţele colective din subzonele centrale
- 1,2 – pentru locuinţele urbane din suvzonele centrale sau locuinţele ce
conţin şi alte funcţiuni
- 1 – pentru celelalte locuinţe colective
- 0,7 – pentru restul locuinţelor urbane
- 0,5 – pentru locuinţele rurale
- 0,4 – pentru locuinţele rurale din cartierul Viile Vechi şi zona de contact
cu oraşul propriu zis
- 1 – pentru celelalte subzone de servicii
- 1 – pentru zonele industriale şi de depozitare
- 1 – pentru zonele cu destinţie specială
- 0,8 – pentru zonele de gospodărie comunală
- 1 – pentru zonele de echipare edilitară
- 0,1 – pentru zone verzi, parcuri, etc.
Unor subzone funcţionale nu li s-a atribuit o valoare maximă a CUT, ci obligativitarea
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ca acesta să fie stabilit fie prin studiu de fezabilitate fie prin planuri urbanistice
zonale.
Detalii referitoare la indicii de construibilitate pe zone şi subzone funcţionale sunt
cuprinse în capitolul IV. al Regulamentului Local de Urbanism.
3.11.7.

Protejarea unor suprafeţe din extravilan

În ceea ce priveşte extravilanul oraşului Nădlac, există câteva obiective care necesită
o atenţie sporită, unele dintre ele fiind deja sub un regim de protecţie conferit de
legislaţia în vigoare. Aceste obiective sunt:
- terenurile agricole din categoriile I şi II de calitate
- păşunile şi pajiştile publice şi private
- zonele cu resurse minerale ale subsolului, inclusiv sondele actuale de
extracţie a hidrocarburilor.
Aceste zone sunt protejate prin legislaţia în vigoare şi reglementate în subcapitolele
II.1 şi V.1 din Regulamentul Local de Urbanism.
3.11.8.

Interdicţii temporare de construire

S-au instituit interdicţii temporare de construire în următoarele cazuri:
- terenurile nou introduse în intravilan, până la aprobarea unui PUZ;
- terenurile din zona centrală până la elaborarea unui PUZ;
- terenurile din zonele construite protejate până la elaborare unor PUZCP;
- terenurile din zona de protecţie a frontierei de stat;
- terenurile din zonele de protecţie faţă de construcţiile şi culuarele tehnice,
până la reglementarea condiţiilor tehnice de construibilitate;
Interdicţiile temporare de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării
cauzelor ce le-au determinat.
3.11.9.

Interdicţii definitive de construire

S-au instituit interdicţii definitive de construire în următoarele zone:
- zona inundabilă a râului Mureş pentru obiective ce adăpostesc persoane,
indiferent de tipul de proprietate;
- zonele de protecţie faţă de drumuri publice, stabilite ca atare în legislaţie şi
menţionate în anexa nr. 3.15 la Regulamentul Local de Urbanism;
- zonele de siguranţă faţă de infrastructura feroviară;
- zonele de siguranţă faţă de alte construcţii şi culuare tehnice, prevăzute în
mod explicit în legislaţie şi avizele ce însoţesc prezenta documentaţie (ex.
conducta Nabucco, etc).
Interdicţiile definitive de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării
cauzelor ce le-au determinat.
3.12.

Obiective de utilitate publică

3.12.1.

Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publică sunt acele obiective declarate, sau care se pot declara
conform legii, indispensabile desfăşurării vieţii populaţiei. Categoriile de obiective ce
pot fi declarate de utilitate publică (aceasta fiind de fapt o servitute aplicată unui teren
sau obiectiv) sunt precizate clar în legislaţie în special în art.6 din L33/1994 şi art.2
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din L255/2010. Obiectivele de utilitate publică pot fi încadrate în domenii, aşa cum
sunt prezentate în Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al
PUG, fiind tratate astfel şi în prezentul subcapitol. Lista obiectivelor de utilitate publică
existente sau propuse prin prezenta documentaţie este prezentată în continuare.
Instituţii publice şi servicii:
 Campusul şcolar situat pe str. Dorobanţi, obiectiv de interes local;
Gospodărie comunală:
 Închiderea depozitului orăşenesc de deşeuri, obiectiv de interes judeţean şi
local;
Căi de comunicaţie:
 Autostrada A1 Nădlac-Arad, obiectiv de interes naţional şi judeţean;
 Drumul bypass Autostradă DN7, obiectiv de interes judeţean şi local;
 Varianta ocolitoare a DN7-E68, obiectiv de interes judeţean şi local;
 Reabilitarea DJ709J Nădlac-Peregu Mare, obiectiv de interes judeţean şi local;
 Deschiderea tuturor străzilor noi propuse prin prezentul PUG, obiectiv de
interes local;
 Amenajare, modernizare străzi, obiectiv de interes local.
Infrastructură majoră:
 Reţeaua majoră de distribuţie a apei potabile pentru zonele neacoperite şi
prevăzute ca atare în prezentul PUG, obiectiv de interes local;
 Reţeaua majoră de canalizare a apei uzate menajere prevăzute ca atare în
prezentul PUG, obiectiv de interes local;
 Staţia de epurare Nădlac, obiectiv de interes local;
 Conducta de transport gaze naturale de înaltă presiune Arad-Szeged
(conducta Nabucco), obiectiv de interes naţional, judeţean şi local;
 Staţie de reglare măsurare pentru oraşul Nădlac şi racordare cu conducta
Nabucco, obiectiv de interes local;
 Extinderea reţelei electrice de alimentare pentru zonele nou introduse în
intravilan, obiectiv de interes local;
Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor
istorice:
 Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi
situri istorice existente şi propuse prin prezentul PUG, aflate în proprietate de
stat, dar şi în cazuri excepţionale cele din proprietate particulară, pe baza unor
studii punctuale, în special în domeniul siturilor arheologice, obiectiv de interes
judeţean şi local;
Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a parcurilor naturale, rezervaţiilor naturale
şi monumentelor naturale:
 Creierea unui acces amenajat, cu parcare proprie în Parcul Natural Lunca
Mureşului, obiectiv de interes local;
Sisteme de protecţie a mediului:
 Amenajarea locurilor destinate activităţii de picnic, obiectiv de interes local;
 Asigurarea zonelor în care digurile actuale de protecţie împotriva inundaţiilor
pot fi depăşite, în cazuri excepţionale, obiectiv de interes local;
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 Lucrările de împădurire propuse la sud de Nădlac, obiectiv de interes local.
Utilitatea publică de declară de Guvern pentru lucrările de interes naţional şi de către
Consiliul Judeţean Arad pentru lucrările de interes local.
3.12.2.

Tipuri de proprietate asupra terenurilor din intravilan

În cadrul intravilanului propus al oraşului Nădlac, există următoarele tipuri de
proprietăţi asupra terenurilor:
a) Terenuri proprietate publică
1. Terenuri proprietate publică de interes naţional: traseul DN7, terenurile
destinate P.T.F. Nădlac şi pichetelor de grăniceri;
2. Terenuri proprietate publică de interes judeţean: traseele DJ709J şi
DJ709D din intravilan;
3. Terenuri proprietate publică de interes local: toate imobilele aflate în
proprietatea Primăriei sau Consiliului local Nădlac – terenuri pentru
construcţii, străzi sau echipare tehnico-edilitară şi altele asemenea;
b) Terenuri proprietate privată
1. Terenuri proprietate privată de interes naţional: unităţi militare;
2. Terenuri proprietate privată de interes judeţean: nu există;
3. Terenuri proprietate privată de interes local: păşunile comunale,
terenurile destinate concesionării pentru agenţi economici şi persoane
fizice, etc;
4. Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice: toate
celelalte terenuri.
3.12.3.

Circulaţia juridică a terenurilor

Din punct de vedere al circulaţiei juridice a terenurilor, principalele operaţiuni posibile
sunt următoarele: trecerea în domeniul public, trecerea în domeniul privat al oraşului,
concesionarea terenurilor din domeniul privat al oraşului, schimburi de terenuri din
domeniul privat. În ceea ce priveşte oraşul Nădlac şi etapa de faţă, se propun
următoarele acţiuni de circulaţie a terenurilor:
 Trecerea în domeniul public al terenurilor destinate variantei ocolitoare a DN7;
 Trecerea în domeniul public al terenurilor cu destinaţia de străzi noi, propuse
prin prezenta documentaţie, ca urmare a aprobării parcelărilor şi dezlipirilor
aferente;
 Concesionarea terenurilor destinate locuirii pentru tinerii căsătoriţi, propuse la
nord, urmare a aprobării unui plan urbanistic zonal şi dezlipirii aferente;
3.13.

Concluzii

3.13.1.

Amenajarea şi dezvoltarea unităţii teritorial administrative

Modul în care oraşul este propus a se dezvolta reflectă clar perioada de criză pe care
o traversăm, în care asigurarea locurilor de muncă şi atragerea în plan local a forţei
de muncă tinere sunt obiective foarte importante, acestea în contextul unei prognoze
demografice negative pentru următorii 10 ani.
Dezvoltarea teritorială a oraşului fructifică terenurile din imediata sa apropiere şi
terenuri care au deja o tradiţie funcţională de-a lungul timpului. Din acest punct de
vedere, dezvoltarea este una raţională, ca de altfel şi gradul de creştere teritorială, la
114%.
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În ceea ce priveşte amenajarea oraşului, perspectiva propusă este clar una
superioară, eliminându-se disfuncţionalităţile enunţate, identificându-se noi posibilităţi
de îmbunătăţire a vieţii urbane. De o deosebită importanţă pe viitor este
materializarea acestei viziuni prin programe concrete de implementare. Amenajarea
ulterioară a oraşului va trebui să ţină cont în viitor de potenţialul semnificativ istoric
(atât fondul construit actual cât şi cel necercetat, arheologic), aspect ce ar putea
îmbunătăţii mult percepţia imaginii oraşului şi conştiinţei de sine a locuitorilor. Este
obligatoriu ca cetăţenii să fie sensibilizaţi şi implicaţi în dezvoltarea şi amenajarea
propriului oraş (pe care să-l simtă ca al lor), numai astfel comunitatea şi administraţia
ei putând fi complementare şi sincrone, oraşul reprezentând în ultimă instanţă
cetăţenii săi.
3.13.2.

Şansele şi oportunităţile de relansare economico-socială

Dezvoltarea ulterioară a oraşului porneşte clar de la realităţile sociale şi economice
ale oraşului.
Din punct de vedere social, relansarea economică a oraşului are în faţă un fond
demografic descrescător. Şansele sociale de relansare economică depind în mare
măsură de atragerea de investitori şi creierea de noi locuri de muncă, coroborat cu
atragerea de forţă de muncă tânără, direcţie în care se înscriu acţiunile principale
propuse în acest PUG.
Din punct de vedere economic, de revigorarea agriculturii, relansarea domeniului
industrial şi ridicarea calităţii serviciilor depinde în mare parte relansarea economică
a oraşului. Totul depinde de cum se vor realiza cele de mai sus. Există în mare
măsură potenţial şi şanse ca oraşul Nădlac să-şi reia dezvoltarea. În acelaşi timp un
balans echilibrat între muncă, resurse proprii şi sprijin extern poate conduce la
ridicarea economică. Un rol foarte important îl are aici administraţia, prin modul în
care înţelege să susţină şi să gestioneze activităţile publice şi cele private.
3.13.3.

Categorii principale de intervenţie

Principalele categorii de intervenţie vizează cele trei domenii mari ale dezvoltării:
social, economic şi teritorial. Acestea vor fi coroborate cu strategia de dezvoltare a
oraşului Nădlac.
Din punct de vedere social, categoriile principale de intervenţie sunt:
 Atragerea tinerilor în localitate
 Încurajarea vieţii familiale
 Asigurarea unul grad mai înalt de sănătate a populaţiei
Din punct de vedere economic, principalele categorii de intervenţie sunt:
 Creierea de noi locuri de muncă
 Atragerea de noi investitori dar şi încurajarea iniţiativelor locale
 Eficientizarea domeniilor economice existente (în special agricultura şi
serviciile)
Din punct de vedere teritorial, intervenţiile vizează:
 Elaborarea de PUZ-uri şi PUZCP-uri
 Asigurarea circulaţiei juridice a terenurilor
 Extinderea echipării tehnico-edilitare
 Reducerea riscului seismic prin studii şi intervenţii specifice
 Gestionarea responsabilă a fondului construit valoros şi ariilor naturale
valoroase
 Asigurarea protecţiei mediului
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3.13.4.

Priorităţi de intervenţie

Se consideră ca prioritate în intervenţie următoarele:
1. Politici şi proiecte privind creierea de noi locuri de muncă
2. Studii şi implicare în reducerea riscului seismic
3. Extinderea echipării tehnico-edilitare
4. Realizarea parcelărilor
5. Acţiuni de salvare, protejare şi punere în veloare a fondului construit şi
natural valoros (PUZCP, reabilitare, cercetare arheologică);
6. Acţiuni de protecţie a mediului (organizarea activităţilor de picnic, etc.)
3.13.5.

Aprecieri ale elaboratorului PUG

Elaboratorul PUG consideră apreciabil faptul că propunerile de extindere ale
programului de dezvoltare a localităţii sunt raţionale şi răspund nevoilor actuale ale
comunităţii.
Elaboratorul are rezerve referitoare la utilizarea unor terenuri joase (la est) pentru
amplasarea de construcţii, evitate de-a lungul timpului.
Având în vedere potenţialul arheologic, elaboratorul recomandă întocmirea unui
studiu de specialitate referitor la locaţiile obiectivelor arheologice cunoscute.
Elaboratorul este convins că printr-o gestionare responsabilă şi o implicare a întregii
comunităţi, oraşul are mari şanse de reechilibrare, însă acest proces nu se va putea
realiza fără muncă serioasă, susţinută şi responsabilă, uneori mai puţin atrăgătoare
financiar, din partea tuturor locuitorilor săi.
Documentaţia de faţă este considerată perfectibilă, orice sugestii, completări sau
reevaluări ulterioare putând-o îmbunătăţi pe parcurs.

4. MĂSURI ÎN CONTINUARE
4.1. Planuri urbanistice zonale şi de detaliu
Sunt considerate obligatorii întocmirea de planuri urbanistice zonale pentru
următoarele situaţii actuale:
 PUZ – pentru toate zonele nou introduse în intravilan menţionate ca atare în
partea grafică;
 PUZ – pentru zonele centrale;
 PUZCP – pentru cele trei ansambluri urbane protejate
4.2. Alte studii
Se consideră necesară întocmirea ulterioară a următoarelor studii:
 Studiu privind riscul seismic şi intervenţii la fondul construit existent
4.3. Proiecte prioritare de investiţii
Sunt considerate prioritare următoarele proiecte de investiţii:
 Staţia de epurare orăşenească
 Extinderea reţelelor de apă şi canalizare
 Modernizarea drumurilor şi străzilor
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 Aprobarea de PUZ-uri pentru zonele de interes local destinate atragerii
agenţilor economici şi tinerilor căsătoriţi
 Studiu privind riscul seismic
Aceste proiecte se vor armoniza cu programele viitoare de investiţii şi cu bugetul
disponibil la nivel local (buget propriu, fonduri de la bugetul de stat şi fonduri externe
atrase).

5. ANEXE
Anexa 1 - Materiale scrise
1.1 H.C.L. Nădlac nr. din. privind demararea reactualizării PUG
1.2 Caietul de sarcini, anexă la contractul de achiziţie publică
1.3 H.C.L. Nădlac nr. din. privind asumarea soluţiei preliminare a PUG
Anexa 2 - Materiale grafice
2.1 Civilizaţiile neoliticului dezvoltat în zona Banat (Lazarovici, Gh.). Harta
civilizaţiilor neoliticului târziu (Lazarovici Gh.)
2.2 Dacia Romană. Autohtoni şi migratori sec. V-VI.
2.3 Primele formaţiuni politice româneşti sec. IX-XIII. Constituirea statelor
româneşti.
2.4 Ţările Române în sec. XV. Tările Române în vremea lui Mihai Viteazul.
2.5 Banatul în Evul Mediu (1554-1579) – harta Engel Pal
2.6 Ţările Române în sec. XVII. Ţările Române în sec. XVIII.
2.7 Zona Nădlac în prima ridicare topografică militară 1769-1772.
2.8 Nădlac-ul în prima ridicare topografică militară 1769-1772.
2.9 Zona Nădlac în a doua ridicare topografică militară 1806-1869.
2.10 Nădlac-ul în a doua ridicare topografică militară 1806-1869.
2.11 Zona Nădlac în a treia ridicare topografică militară 1869-1887.
2.12 Nădlac-ul în a treia ridicare topografică militară 1869-1887.
2.13 Nădlac-ul în Planurile Directoare de Tragere 1916-1921.
2.14 Evoluţia teritorială a Nădlacului în intervalul sec. XII-sec. XX.
2.15 Câmpia Banatului. Unităţile de relief.
2.16 Harta hidrografică a jud. Arad.
2.17 Harta cu repartiţia temperaturilor medii anuale în jud. Arad.
2.18 Harta cu repartiţia precipitaţiilor medii anuale în jud. Arad.
2.19 Harta pedologică a jud. Arad.
2.20 Zonarea din punct de vedere a condiţiilor de fundare în jud. Arad.
2.21 Harta seismică a jud. Arad.
2.22 PATN I – Reţeaua de căi rutiere – anexa
2.23 PATN I – Reţeaua de căi feroviare - anexa
2.24 PATN I – Reţeaua de căi navigabile - anexa
2.25 PATN II – Resurse de apă dulce – anexa
2.26 PATN II – Apa pentru populaţie - anexa
2.27 PATN III – Zone protejate. Zone construite - anexa
2.28 PATN V – Zone cu risc natural. Cutremure de pământ - anexa
2.29 PATJ Arad – Pl. 1 – Mediu dezvoltare.
2.30 PATJ Arad – Pl. 2 – Patrimoniu natural şi construit.
2.31 PATJ Arad – Pl. 3 – Populaţie şi reţeaua de localităţi.
2.32 PATJ Arad – Pl. 4 – Infrastructuri tehnice a.
2.33 PATJ Arad – Pl. 5 – Infrastructuri tehnice b.
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2.34 PATJ Arad – Pl. 7 – Context suprateritorial.
2.35 PUG vechi Nădlac – Pl.01 – Încadrare în teritoriu.
2.36 PUG vechi Nădlac – Pl.03 – Reglementări urbanistice. Zonificare.
Întocmit,
Specialist RUR
Arh. Cătălin J. Hancheş
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FOAIE DE GARDĂ

Denumirea proiectului

PLAN URBANISTIC GENERAL
AL ORAŞULUI NĂDLAC, JUD. ARAD

Beneficiar

PRIMARIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500, Nădlac
str. 1 Decembrie, nr. 24
Jud. Arad

Faza de proiectare

PLAN URBANISTIC GENERAL – P.U.G. –

Proiectant general

s.c. GEOLINK s.r.l.
307356, Timişoara, str. Gh Doja, nr.5, ap.2

Contract nr.

14321/2010

Data

octombrie 2013
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LISTA ŞI SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR

Şef proiect

Proiectant general

 Topografie şi cadastru

arh. Cătălin J. Hancheş

s.c. GEOLINK s.r.l.
307356, Timişoara, str. Gh Doja, nr.5, ap.2
Jud. Timiş

ing. Cristian Hudema

Proiectanţi de specialitate
s.c. ICEBERG s.r.l.
300238, Berini, nr. 178, jud. Timiş

 Urbanism

arh. Cătălin J. Hancheş

 Coordonator RUR

arh. Cătălin J. Hancheş
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RADU BOTIŞ
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
307356, Timişoara, str. Gh Doja, nr.5, ap.2
Jud. Timiş

 Urbanism

arh. Radu Botiş

s.c. PROTON CONSULT s.r.l.
300263, Timişoara, str. Luigi Galvani, nr.7, jud.
Timiş

 Drumuri

ing. Radu Chifu

s.c. DELTA PROJECT s.r.l.
300232, Timişoara, str. 1 Decembrie, nr.27/a,
jud. Timiş

 Apă şi canal

ing. Constantin Florescu

s.c. TECS PRO s.r.l.
300618, Timişoara, str. C.A. Rosetti, nr.16,
jud. Timiş

 Electrice

sing. Ioan Ciocani
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137-PUG-4.1-ED-Reglementări echipare edilitară. Alimentare cu apă. Canalizare, sc.
1:5000
137-PUG-4.2-ED-Reglementări echipare edilitară. Alimentare cu energie electrică.
Telecomunicaţii, sc 1:5000
01-Plan general. Încadrare în teritoriu (rutiere)
02-Plan de situaţie. Lucrări rutiere
03- Profile transversale
04- Profile transversale
137-PUG-5-U-Proprietatea asupra terenurilor
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MEMORIU DE SINTEZĂ

1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
 Denumirea proiectului

PLAN URBANISTIC GENERAL
AL ORAŞULUI NĂDLAC, JUD. ARAD

 Beneficiar

PRIMARIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500, Nădlac
str. 1 Decembrie, nr. 24
Jud. Arad

 Proiectant general

s.c. GEOLINK s.r.l.
307356, Timişoara, str. Gh Doja, nr.5, ap.2

 Subproiectanţi,
colaboratori

s.c. ICEBERG s.r.l.
300238, Berini, nr. 178, jud. Timiş
RADU BOTIŞ
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
307356, Timişoara, str. Gh Doja, nr.5, ap.2
Jud. Timiş
s.c. PROTON CONSULT s.r.l.
300263, Timişoara, str. Luigi Galvani, nr.7
jud. Timiş
s.c. DELTA PROJECT s.r.l.
300232, Timişoara, str. 1 Decembrie, nr.27/a,
jud. Timiş
s.c. TECS PRO s.r.l.
300618, Timişoara, str. C.A. Rosetti, nr.16,
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jud. Timiş
 Contract nr.

14321 din 31 decembrie 2010

 Data

octombrie 2013

1.2. Obiectul PUG
Obiectul Planului Urbanistic General al oraşului Nădlac îl constituie amenajarea
teritorială a oraşului şi teritoriului administrativ Nădlac, în concordanţă cu politica de
dezvoltare economică, social-demografică şi obţiunile populaţiei, necesară pentru o
perioadă de timp între 5-10 ani.
În ceea ce priveşte cerinţele specifice ale acestei dezvoltări teritoriale, acestea au
fost enunţate în cadrul temei program cuprinsă în caietul ce sarcini şi vizează
următoarele aspecte:
 limita intravilanului;
 corelarea cu situaţia de amenajare a teritoriului la nivelele superioare;
 dezvoltarea funcţiunilor;
 modernizarea echipării tehnico-edilitare;
 analiza şi diagnosticarea problemelor de mediu;
 formularea de reglementări urbanistice necesare procesului de autorizare şi
întreţinere teritorială a oraşului.
1.3. Surse de documentare
Principalele surse de documentare utilizate pentru elaborarea prezentei documentaţii
sunt:
 Studii şi proiecte elaborate anterior PUG
o Studiu privind delimitarea perimetrului hidrogeologic de protecţie a
sistemului de alimentare cu apă a localităţii Nădlac, întocmit de SC
Compania de Apă Arad SA, din 27 ianuarie 2010,
o Planul de management al Parcului Natural Lunca Mureşului, întocmit de
Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului împreună cu Regia
Naţională a Pădurilor Romsilva,
o PATN, secţiunile I, II, III, IV, V, VI
o Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Arad, elaborator UrbanProiect Bucureşti, aprobat în prin HCJ Arad nr.28 din 24.02.2010,
o PUG şi PAT Nădlac,
o PUZ-uri, baza de date primăria Nădlac.
 Studii de funamentare întocmite concomitent cu PUG
o Reambularea suportului topografic, studiu întocmit de către Sc Geolink
Srl Timişoara, în anul 2011,
o Studiu de inundabilitate Râul Mureş-Zona Oraş Nădlac, întocmit de
către Universitatea Politehnică Timişoara, Facultatea de Construcţii,
Departamentul de Hidrotehnică, în ianuarie 2012,
o Studiu istoric şi urbanistic-arhitectural al Oraşului Nădlac, în vederea
redefinirii Listei Monumentelor şi Ansamblurilor Istorice, întocmit de
către dr. arh. Teodor Octavian Gheorghiu, expert autorizat de Ministerul
Culturii, elaborat în anul 2011,
o Cercetare arheologică de teren, întocmită de Complexul Muzeal Arad în
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anul 2013,
o Studiu privind evoluţia socio-demografică: evoluţia demografică a
oraşului Nădlac şi cercetare sociologică privind profilul psiho-social al
localităţii Nădlac, întocmit de către conf. univ. dr. Alin Gavreliuc şi conf.
univ. dr. Bogdan Nadolu, în aprilie 2011.
 Date statistice
o Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad,
o Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad,
o Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad,
o Direcţia pentru Agricultură Arad.
o Primăria Nădlac
 Proiecte de investiţii ce privesc dezvoltarea oraşului
o Autostrada Nădlac-Arad, proiect întocmit de DIWI Consult Internaţional
GmbH pentru CNADR, prin Fondul de Coeziune din România, în iunie
2008, proiect aflat în faza de execuţie,
o Campus şcolar Grup şcolar J.G. Tajovsky-oraş Nădlac, proiect întocmit
de Sc Săgetător Srl Tulcea, ordonator principal de credite Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, în anul 2006, proiect aflat în faza SF,
o Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul
Arad (sistemul Nădlac), proiect întocmit de Pell Frischmann
Consultants şi RomAir Consulting Ldt., în anul 2009, proiect aflat în
faza SF,
o Judeţul Arad. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă (localitatea
Nădlac), proiect întocmit de Halcrow Cowi JV Bucureşti, prin programul
Phare 2003: Samtid, în anul 2005, proiect aflat în faza SF,
o Reabilitarea, extinderea şi modernizarea parcului Pădurice din oraşul
Nădlac, proiect întocmit de Sc Dromcons Srl Sebiş, proiect finanţat de
Statul Român prin Fondul de Mediu, în iulie 2008, proiect aflat în faza
PT,
o Modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producţie a energiei
termice prin valorificarea resursei regenerabile: biomasa agricolă în
oraş Nădlac, proiect depus spre finaţare din fonduri europene
(POSCCE) în aprilie 2010, aflat în faza de evaluare şi selecţie,
o Realizare canalizare menajeră în mai multe localităţi din judeţul Arad,
proiect depus de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal
Arad spre atragere de fonduri europene (POR) în anul 2009,
o Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, proiect depus pentru
atragerea de fonduri europene (POR), în august 2009, aflat în faza de
evaluare şi selecţie,
o Drum de legătură Nădlac-Csanadpalota, SF+PT, proiect finanţat prin
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2012,
în anul 2009, proiect aflat în curs de derulare,
o Realizare pistă pentru biciclete Mako-Arad, proiect finanţat prin
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013,
în anul 2009, proiect aflat în căutare de parteneri în vederea depunerii
execuţiei,
o Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare incintă şi
dotarea cu echipamente TIC a Grupului Şcolar Josef Gregor Tajovsky
Nădlac, proiect depus spre finanţare europeană (POR), în octombrie
2009, aflat în proces de evaluare şi selecţie,
o Refacere şi extindere Parcul Central Oraş Nădlac, proiect depus spre
finanţare de către Statul Român prin Fondul de Mediu, în octombrie
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2009, aflat în proces de evaluare şi selecţie.
 Suportul topografic PUG
o Harta topografică editată de Direcţia Topografică Militară, nesecretă,
ediţia 1973, sc. 1:25 000, zona Nădlac
o Plan cadastral de ansamblu al teritoriului administrativ al oraşului
Nădlac, ediţia 1980, sc. 1:10 000
o Ridicare topo reactualizare de planuri perimetrare oraşul Nădlac,
(intravilan), sc. 1:5 000
o Ortofotoplanuri georeferenţiate, zona Nădlac, anul 2009, sc. 1:5 000
o Reambulare suport cadastral digital, plan întocmit de Sc Geolink Srl, în
anul 2011, sc. 1:5 000
 Alte surse bibliografice
o Baze de date instituţii:
 Baza de date a C.J.Arad (zone expuse la riscuri naturale)
o Cărţi:
 Geografia României, Vol. 1 Geografia Fizică, Bucureşti, 1983,
editura Academiei Republicii Socialiste România, editată sub
Universitatea din Bucureşti, Institutul de Geografie.
 Geografia României, Vol. 2 Geografia Umană şi Economică,
Bucureşti, 1984, editura Academiei Republicii Socialiste
România, editată sub Universitatea din Bucureşti, Institutul de
Geografie.
 Geografia României, Vol. 4 Regiunile Pericarpatice: Dealurile şi
Câmpia Banatului şi Crişanei, Podişul Mehedinţi, Subcarpaţii,
Piemontul Getic, Podişul Moldovei, Bucureşti, 1992, editura
Academiei Române, editată sub Academia Română, Institutul de
Geografie, ISBN 973-27-0181-1, ISBN 973-27-0180-3.
 Cornelia-Magda, Lazarovici, Gheorghe, Lazarovici, Arhitectura
neoliticului şi epocii cuprului din Romania, vol.1 Neoliticul, Iaşi,
2006, editura Trinitas-Editura Mitropoliei Bucovinei, editată sub
Academia Română-Filiala Iaşi, Institutul de Arheologie, ISBN
(10) 973-7834-73-9, ISBN (13) 978-973-7834-73-7
 Minodora, Perovic, România în Europa, cronologie ilustrată,
Bucureşti, 2008, editura Corint, ISBN 978-973-135-224-2
 Petru, Ţiucra, Pribeagul, Pietre rămase: contribuţie la monografia
judeţului Arad, Arad, 2008, editura Ramira, ISBN 978-97388641-7-7, reproducere după ediţia din 1936, Bucureşti,
Imprimeria Căilor Ferate Române
o Articole:
 Eugen, D, Pădurean, Câmpia de vest din judeţul Arad - spaţiu de
legătură între Europa de Sud-Est şi Europa Centrală. Profil
Istoric, Arad, 2008, în Studii de ştiinţă şi Cultură, editată de
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, anul IV, nr. 3 (14)
din sept. 2008, p. 3-12
o Hărţi şi planuri istorice:
 Prima ridicare topografică militara (Iozefină) 1769-1772
 A doua ridicare topografica militara 1806-1869
 A treia ridicare topografică militara 1869-1887
 Planurile directoare de tragere 1916-1921
o Site-uri internet:
 http://www.cjarad.ro
 www.primaria-nadlac.ro
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 http://www.primariaonline.ro/judet-Arad/primarie-Nadlac
 http://ran.cimec.ro/sel.asp -repertoriul arheologic naţional
2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1. Date de sinteză
 Suprafaţa totală a teritoriului administrativ
13315 ha
 Suprafaţa totală agricolă
12117 ha
 Suprafaţa teritoriului intravilan
- existent
885,27 ha
- propus
1009,86 ha
- creştere suprafaţă intravilan
124,59 ha
 Profil predominant: agrar, resurse energetice locale, industrie uşoară, punct
vamal şi pol urban local, servicii şi tranzit, turism.
 Număr locuitori în 2011
7234 loc
 Densitate brută a locuitorilor (loc/ha, intravilan)
- existentă
8,17 loc/ha
- propusă
7,54 loc/ha
 Densitate netă a locuitorilor (loc/ha, zonă de locuit)
- existentă
19,81 loc/ha
- propusă
21,46 loc/ha
 Număr de gospodării în 2002
2795
 Număr de locuinţe în 2002
3038
 Suprafaţa locuibilă totală în 2002
139170 mp
 Indice de locuibilitate (suprafaţă locuibilă/loc) 17,12 mp/loc
 Lungimea totală a străzilor
88,78 km
 Lungime reţele alimentare cu apă
55 km
 Lungime reţele canalizare
5 km
 Lungime reţele gaze naturale
10,32 km
 Număr abonaţi telefonici
1472
2.2. Analiza situaţiei existente
Încadrarea în teritoriul administrativ, localităţi, categorii de folosinţă a terenurilor.
Teritoriul administrativ Nădlac este aşezat în vestul judeţului Arad, fiind localitate de
frontieră cu Ungaria.
Singura localitate aparţinătoare, oraşul Nădlac, este situat în partea de sud a
teritoriului administrativ, pe DN7-E68.
Teritoriul administrativ are în componenţă 91% teren agricol, 2.89% ape, 2.32%
drumuri, 2.95% curţi-construcţii, 0.03% păduri şi 0.80% neproductiv.
Profilul dominant.
Profilul economic dominant al oraşului este o mixtură între agricol, industrial şi
servicii. Cea mai mare pondere o are agricultura, urmată de servicii şi apoi industrie.
Potenţialul natural, economic şi uman.
Cadrul natural oferă potenţiale diverse de exploatare.
Situaţia foarte favorabilă a cernozionurilor dezvoltate pe depozite loessoide, face ca
teritoriul administrativ Nădlac, ce cuprinde 86,98% teren arabil să fie extrem de
valoros pentru practicarea agriculturii. Situaţia freaticului dublată de sistemul de
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desecare amplifică potenţialul natural. Clima temperat continentală favorizează şi mai
mult perioada de vegetaţie şi precipitaţiile.
Potenţialul mare oferit de straturile geotermale de mare adâncime, poate oferi
independenţă şi chiar profit oraşului. Straturile de hidrocarburi pot înlesni relansarea
economică a industriei.
Prezenţa unei arii naturale protejate poate duce la dezvoltarea turismului de
agrement din zonă.
Situarea Nădlacului la graniţă face ca aspectul vamal să fie în continuare o direcţie
de dezvoltare economică.
Situarea acestuia pe principalul culuar paneuroean de acces dinspre Europa
Centrală, îi dă Nădlacului o oportunitate de tranzit, ce poate fi fructificată la nivel
economic. Astfel serviciile conexe transportului au un cadru larg de acţiune.
Tradiţia în domeniul industriilor prelucrătoare a oraşului, poate fi o direcţie menţinută
şi pe viitor.
Populaţia activă reprezenta în 2002, 33,80% (2753 persoane), din totalul populaţiei
stabile, adică o persoană întreţine prin muncă alte două. Aceasta este o situaţie
deloc echilibrată a comunităţii. Din totalul populaţiei active, cca. 62,7% o reprezintă
bărbaţii. Aceasta se explică prin faptul că femeile sunt în mare parte casnice,
ocupându-se cu gospodăria şi întreţinerea familiei.
Gradul mare de instruire a populaţiei face ca potenţialul uman să fie unul de calitate
sporită.
Căi de comunicaţie.
Principalele căi de comunicaţie rutieră de pe teritoriul administrativ Nădlac sunt:
 Autostrada A1 Nădlac-Arad, în curs de execuţie, făcând parte din coridorul
paneuropean TEN Rutier,
 Drumul express bypass Autostradă-DN7,
 DN7-E68 ce trece prin localitate,
 DJ 709J Nădlac-Peregu Mare,
 DJ 709D Nădlac-Şeitin,
 Drumul transfrontelier Nădlac-Csanadpalota (De136-Dc 126),
 Trama stradală din oraş.
Circulaţia feroviară este realizată pe calea ferată 215 Arad-Nădlac, cu gară terminus
la Nădlac, linie neelectrificată, neinteroperabilă.
Zone funcţionale, bilanţ teritorial.
Principalele zone funcţionale din teritoriul intravilan existent sunt următoarele:
 Zone centrale şi instituţii şi servicii de interes public
44,61 ha
 Locuinţe şi funcţiuni complementare
365,12 ha
 Unităţi industriale şi depozitare
54,19 ha
 Unităţi agro-zootehnice
103,72 ha
 Spaţii verzi, sport, agrement
22,55 ha
 Construcţii tehnico-edilitare
1,66 ha
 Gospodărie comunală, cimitire
27,60 ha
 Destinaţie specială
10,94 ha
 Căi de comunicaţie şi transport
156,82 ha
 Terenuri libere (grădini)
85,57 ha
 Ape
8,90 ha
 Terenuri neproductive
5,59 ha
TOTAL ZONE FUNCŢIONALE
885,27 ha
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Stabilirea şi delimitarea zonelor de risc natural.
Conform legislaţie în vigoare, pe teritoriul oraşului Nădlac există următoarele zone cu
riscuri naturale:
 Întreg teritoriul administrativ este zonă cu risc natural seismic,
 Albia majoră a Mureşului, delimitată de sistemul de diguri (primul), este zonă
cu risc natural de inundaţii.
Echipare edilitară.
Oraşul Nădlac dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă din anul 1977.
Sistemul se află în operarea şi exploatarea S.C. Compania de Apă Arad (S.C.
Apoterm) aflată sub licenţa ANRSC (S.C. Apoterm nu dispune de licenţă).
Sistemul de canalizare al localităţii Nădlac, se compune dintr-o reţea de canalizare şi
o staţie de epurare. Reţeaua de canalizare existentă este în lungime de 5 km şi
executată din tuburi de beton. La ora actuală staţia de epurare este practic
nefuncţională (realizându-se doar decantarea).
Sistemul de canalizare pluvială nu există în localitatea Nădlac, (colectarea apelor
pluviale se realizează prin rigole stradale, fiind deversate direct în emisar).
Localitatea este racordată la reţeaua naţională de energie electrică, fiind electrificată
aproape în totalitate. Din aceasta se realizează şi iluminatul stradal.
În oraş funcţionează distribuitori de telefonie, radio, televiziune şi internet.
La ora actuală alimentarea cu căldură se realizează în oraşul Nădlac în patru
variante: în sistem centralizat public, prin apa geotermală captată de localitate, în
sistem public, printr-o centrală termică orăşenească pe combustibul solid şi gazos, ce
completează necesarul de energie, pentru temperaturi sub -15oC, când sistemul
geotermal nu face faţă, în sistem propriu cu centrale termice pe combustibil gazos
sau solid şi în sistem propriu cu sobe de lemne.
Alimentarea cu gaze naturale este administrată de SC E-ONGaz SA şi cuprinde zona
centrală, însă cea mai mare parte a intravilanului nu are încă acces la reţelele de
gaze naturale.
Sursele de energii regenerabile existente şi utilizabile pe teritoriul Nădlac sunt
reprezentate de energia geotermală, biomasa şi în mică măsură energiile eoliană şi
solară. Doar energia geotermală este utilizată.
Probleme de mediu.
Pe teritoriul administrativ Nădlac există următoalele obiective protejate:
 Parcul Natural Lunca Mureşului ca arie naturală protejată de interes naţional,
şi ca zonă umedă de importanţă internaţională, inclusă pe lista Ramsar, având
codul 3RO004,
 Lunca Mureşului Inferior este inclusă în categoria ariilor de protecţie
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România, având codul ROSPA0069 şi sit de importanţă comunitară şi ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, având codul
ROSCI0108, precum şi arie de importanţă avifaunistică Birdlife având codul
RO039.
 AR-II-a-B-00633, Ansamblul Urban Nădlac ce cuprinde zona din jurul Bisericii
evanghelice slovace, inclusiv fronturile adiacente şi anume - la sud: Şcoala
Slovacă; la vest: Şcoala Generală; la nord: de la Biserica Romano-Catolică
până la clădirea Liceului; la est: construcţiile situate la intersecţia cu DN7.
 AR-II-a-B-00634, Ansamblul Bisericii „Sf. Ierarh Nicolae” situată pe str. Ioan
Slavici, nr. 68, şi datată în sec. XIX din care sunt detaliate:
 AR-II-m-B-00634.01, Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” situată pe str. Ioan Slavici,
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nr. 68 construită între 1822-1829, şi
 AR-II-m-B-00634.02, Incinta cu gard de fier forjat din str. Ioan Slavici, nr. 68
datată în 1822.
 AR-II-m-B-00635, Biserica Evanghelică Slovacă situată în Piaţa Unirii, nr.1,
construită între 1812-1822 iar turnul în 1895.
Principalele probleme şi proirotăti de intervenţie din punct de vedere al protecţiei
mediului sunt:
Priorităţile de intervenţie sunt următoarele:
 ecologizarea deponeului actual;
 formarea de politici agrare care să nu afecteze calitatea apei freatice;
 rezolvarea situaţiilor de incompatibilitate între zonele rezidenţiale şi o serie de
unităţi care aduc disconfort zonelor de locuit sau se află în zonele de protecţie
sanitare;
 rezolvarea conflictului circulaţiei grele ce traversează localitatea spre P.C.T.F.
Nădlac cu zonele rezidenţiale;
 punerea în valoare a ariilor naturale protejate şi a celor construite.
2.3. Disfuncţionalităţi
Aspectul general al oraşului.
Principala disfuncţionalitate în aspectul general al oraşului o constituie intervenţiile
noi negative în cadrul fondului construit, precum şi fondul construit neîngrijit din
fostele trupuri agricole din extravilan, în special cele vizibile de pe drumurile publice
de acces în oraş. Neamenajarea drumurilor de asemenea scade imaginea oraşului.
Circulaţia, inclusiv transportul în comun.
Din punct de vedere al relaţiilor în teritoriu, relaţia ocolită a Nădlacului cu regiuni din
Euroregiunea transfrontalieră Dunăre-Criş-Mureş-Tisa, cât şi în interiorul Regiunii
Vest a României (vestul judeţului Timiş) este evidentă.
Nădlacul este considerat pol local urban, însă nivelul de dotare cu servicii şi utilităţi al
acestuia nu este încă satisfăcător..
Autostrada Nădlac-Arad, prezintă şi disfuncţionalităţi în teritoriu, în sensul întreruperii
drumurilor de exploatare din zona sa, aceste legături trebuind a fi refăcute acolo
unde accesul nu mai este posibil, în general traseul autostrăzii întrerupând sistemul
inelar al drumurilor de exploatare agricole.
Drumul expres de descărcare a traficului de pe Autostradă pe DN7, este amplasat
între zona centrală şi cartierul Viile Vechi, situaţie în care legătura dintre cele două
părţi nu se poate face decât prin intersecţia acestuia cu DJ 709J.
Circulaţia dificilă pe DN7-E68 între oraş şi PTCF Nădlac, mai ales în sensul de ieşire
din ţară este o situaţie disfuncţională cu care se confruntă oraşul. Din acest punct de
vedere, dublarea benzii de ieşire din ţară sau realizarea unei centuri (agreată de
administraţia publică locală) sunt situaţii de dorit.
Starea tehnică a DJ 709 D este de natură să necesite o reabilitare a îmbrăcăminţii
asfaltice.
O mare parte a traseului drumului judeţean DJ 709J Nădlac-Peregu Mare este din
pâmânt, situaţie inadmisibilă pentru un drum judeţean.
Nu există legături de transport în comun între Nădlac şi comunele învecinate.
Există trupuri izolate la care accesul se face pe drumuri de pâmânt (inaccesibile cu
autovehicole obişnuite, pe timp ploios). Accesul pe timp ploios din drumurile de
exploatare agricole aduc pe drumurile asfaltate noroi, situaţie considerată ca
disfuncţionalitate mai ales pentru un drum european.
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Cea mai importantă disfuncţionalitate legată de circulaţia feroviară este faptul că gara
nu este legată de localitate prin curse interne de transport în comun, fapt pentru care
populaţia preferă căile rutiere (proprii sau în comun) de legătură cu alte localităţi.
Activităţi economice.
O primă disfuncţionalitate clară la nivelul oraşului este legată de valorificarea
resurselor proprii, în sensul că celui mai mare potenţial natural al oraşului îi
corespunde cel mai mic număr de agenţi economici şi cea mai mică cifră de afaceri
din tot sectorul economic (2,32%). Înseamnă că Nădlacul nu foloseşte decât în foarte
mică măsură potenţialul terenului arabil, care a susţinut dintotdeauna viaţa localităţii.
O altă disfuncţionalitate de natură economică este diminuarea activităţilor cu tradiţie
în zonă: zootehnia şi industria prelucrătoare, care ar echilibra viaţa locuitorilor şi ar
revigora evoluţia economică. Se poate semnala neexploatarea la nivel turistic a ariilor
naturale protejate şi a fondului construit valoros, activitate ce ar putea aduce beneficii
localităţii.
Populaţia.
La nivel demografic, se observă o descreştere generală a populaţiei, fapt ce va
influenţa situaţia demografică viitoare. Sporul natural este negativ, care coroborat cu
evoluţia vârstei medii a populaţiei, arată tendinţa de îmbătrânire a populaţiei, cu o
îmbătrânire mai accentuată a populaţiei feminine.
În ceea ce priveşte resursele de muncă, doar 33,80% din populaţia stabilă era activă
şi doar 29% era ocupată, ceea ce reprezintă procente mici, o persoană întreţinând
prin muncă alte două. Există o rată mare de femei casnice. Sectorul primar este în
continuare deficitar din punct de vederea al implicării forţei de muncă, nedepăşind
20% din populaţia ocupată cu toate că potenţialul agricol al oraşului este foarte mare.
Acest sector este mult subclasat de cel terţiar care deţine cca. 70% din forţa de
muncă. Situaţia de întreprinzător nu este asumată decât de un sfert din populaţia
ocupată, aceasta fiind o lipsă de curaj a populaţiei. În general, situaţia şomerilor
depăşeşte de câteva ori situaţia locurilor de muncă disponibile, dar totuşi în fiecare
an există locuri de muncă libere, ceea ce înseamnă că ori pregătirea necesară
locului de muncă nu corespunde cu cea a şomerilor, ori nivelul de venit al locului de
muncă nu satisface şomerul, ori sunt şomeri care se mulţumesc cu venitul din şomaj,
preferând să nu aibe un loc de muncă.
Nivelul de trai din punct de vedere al venitului şi al numărului de ore petrecute în
activitatea principală de lucru, este nesatisfăcător pentru cel puţin o treime din
populaţie, existând cazuri în care angajaţii petrec mai mult de 61 de ore la muncă
săptămânal pentru a-şi asigura traiul, ceea ce duce la scăderea randamentului
muncii şi epuizarea populaţiei.
Utilizarea terenurilor.
Din punct de vedere al componenţei intravilanului, o parte din trupurile de intravilan
nu mai funcţionează ca atare, în special cele destinate zootehniei şi agriculturii, dar şi
gospodăriei comunale. Aceste trupuri vor fi ori excluse din intravilan, nemaifiind în
concordanţă cu calitatea de intravilan, ori propuse spre reconversie pentru funcţiuni
actuale.
Zonele industriale mari din estul intravilanului reprezintă zone nefuncţionale ce îşi
aşteaptă o refuncţionalizare sau o revigorare.
Activităţile agro-zootehnice sunt activităţi ce s-au redus ca pondere în ultima
perioadă, capitalistă, acestea aşteptând o revigorare în viitor.
Zona de locuit propusă în PUG-ul vechi se suprapune periferic cu câteva zone joase,
inundabile, pe care le considerăm incompatibile cu o astfel de funcţiune.
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Cimitirele actuale sunt practic lipite de zonele de locuit, astfel că zona de protecţie
sanitară de 50 de metri, nu este posibil a fi respectată pentru fondul existent.
Fondul construit.
Din punct de vedere al structurii urbane şi fondului construit, principalele
disfuncţionalităţi se referă la starea fondului construit actual şi la modalităţile actuale
de construire şi intervenţie asupra clădirilor.
În ceea ce priveşte clădirile de locuit multietajate din perioada socialistă, gabaritul
acestora îl depăşeşte cu mult pe cel tradiţional, arhitectura modestă şi calitatea slabă
a execuţiei (tipice pentru anii ’80) le individualizează într-o manieră negativă în
peisajul urbanistic şi arhitectural al Nădlacului.
Clădirile contemporane se caracterizează, în marea majoritate a cazurilor, prin lipsa
de respect pentru regulile existente, dominante. Dacă regimul de înălţime (frecvent
P+1) ar putea fi scuzat din motive funcţionale, există alte caracteristici care le exclud
din ansamblul contextual: retragerea faţă de frontul stradal (rezultând ştirbiri ale
frontului), izolarea în cadrul lotului, planimetrie întâmplătoare, sisteme de acoperire
complicate, ciudate, culori stridente. Edificarea lor este asociată, în marea majoritate
a cazurilor, defrişării aliniamentelor stradale existente, fapt ce creează o altă
disfuncţionalitate majoră a contextului respectiv.
Instituţii publice.
Gradul de dotare cu servicii sociale a Nădlacului este încă mic.
Cea mai slab dotată cu servicii este zona cartierului Viile Vechi în care funcţionează
doar o şcoală primară.
Echiparea edilitară.
Nivelul de dotare cu utilităţi al locuinţelor este cu mult sub nivelul normal al unui oraş.
Există zone nealimentate cu apă în cadrul trupului principal de intravilan.
O mare parte din teritoriu nu are asigurată canalizarea menajeră iar staţia de epurare
actuală nu este funcţională.
Situaţia exploatării energiei geotermale se află în situaţii de ineficienţă.
Cea mai mare parte din oraş nu are acces la reţelele de gaze naturale, îndreptânduse spre surse de energie termică proprii pe bază de combustibil solid.
Probleme de mediu.
Salubritatea şi gestionarea deşeurilor suferă din lipsa fondurilor alocate. Nu există
puncte de colectare diferenţiată a deşeurilor, sau platforme publice de preluare a
deşeurilor regenerabile.
Nu există un acces amenajat în Parcul Natural Lunca Mureşului.
2.4. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei
Necesităţile şi obţiunile populaţiei, pot fi sintetizate astfel:
 Asigurarea de locuri de muncă
 Repararea străzilor, drumurilor şi trotuarelor
 Canalizarea şi reţeaua de apă
 Investiţii şi modernizare
 Asistenţa socială
 Investiţii în şcoală şi grădiniţă
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
3.1. Evoluţie posibilă, priorităţi
Evoluţia posibilă ia în calcul potenţialele din toate sferele (umană, economică şi
naturală) localităţii Nădlac, acestea indicând cele mai sigure resurse şi direcţii de
dezvoltare ulterioare.
În ceea ce priveşte sfera umană, evoluţia demografică indică o tendinţă
descrescătoare pentru următorii 10 ani, ce atrage cu sine diminuarea forţei de
muncă. În acest context, de declin demografic, soluţia cea mai clară din punct de
vedere social este schimbarea mentalităţii locuitorilor, în sensul acceptării unor locuri
de muncă adaptate ofertei, chiar prin reconversie profesională, cu menţinerea calităţii
muncii şi uneori venituri mici-medii dar stabile în timp, dar şi susţinerea maximă din
partea autorităţilor locale în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor demne de trai. De
asemenea eficientizarea ca urmare a educaţiei şi specializării este un domeniul
social important.
În ceea ce priveşte sfera economică şi cea naturală, revenirea la profilul economic al
oraşului reprezintă o soluţie sigură de supravieţuire şi chiar evoluţie. Acest lucru însă
cere analiză critică responsabilă şi eficientizare din partea tuturor actorilor, într-un
mod inteligent. Nădlacul iese în evidenţă ca oraş cu un pronunţat profil agricol, are la
dispoziţie resurse ale subsolului (energie geotermală şi resurse de hidrocarburi) ce
încurajează latura energetică locală, de autosusţinere şi are la dispoziţie arii naturale
protejate care împreună cu potenţialul fondului construit pot susţine latura turistică a
localităţii. Nădlacul se distinge ca oraş vamal, oraş cu tradiţie în industria
prelucrătoare (şi populaţie instruită pentru a o susţine), oraş comercial cu
specificitatea oraş de tranzit (foarte bine poziţionat pe culuarul Paneuropean IV), este
un pol local de dezvoltare, care poate atrage forţă de muncă şi oferi servicii
localităţilor din jur şi un oraş al serviciilor (în care 85% dintre agenţii economici
activează în sectorul terţiar). Din această perspectivă, relansarea inteligentă a
domeniilor agricol şi zootehnic, energetic local, mic industrial, turistic şi al serviciilor
calitative, competiţionale sunt domeniile obligatorii în dezvoltarea ulterioară a
localităţii. În acest fel dezvoltarea are mari şanse să devină stabilă în timp, durabilă.
În ceea ce priveşte priorităţile de intervenţie, din punct de vedere social, al populaţiei,
prioritatea numărul unu este asigurarea unui venit (sau resurse) care să asigure un
trai decent pentru toţi locuitorii oraşului. Din acest punct de vedere orice politică
sau acţiune care aduce creerea de noi locuri de muncă (revitalizarea domeniilor
cuprinse în profilul economic, abordarea de domenii noi, etc) este prioritară.
Sunt cuprinse aici şi programele de formare şi reformare profesională continuă,
necesare pentru a adapta forţa de muncă la cerinţele productive. O a doua prioritate
este asigurarea unui grad mai înalt de ocrotire a sănătăţii, prin politici preventive mai
întâi (informare, asigurarea prin orice mijloace a calităţii hranei pentru populaţie) şi
curative (construirea unui spital orăşenesc regional şi susţinerea personalului
medical cu pregătire superioară). O a treia prioritate este o mai mare coeziune socialculturală a grupurilor etnice, precum şi a întregii comunităţi (comunitatea românească
nu are un liceu, nu are un muzeu la fel ca şi cea slovacă, cu toate că este mult mai
bogată ca istorie). O ultimă prioritate este asigurarea serviciilor diversificate pentru
toate zonele oraşului, cu precădere în cartierul Viile Vechi, deficitar din acest punct
de vedere. Administraţia ar trebui să faciliteze apariţia aici a serviciilor destinate
traiului zilnic. Tot aici se încadrează şi revitalizarea unor servicii abandonate
(cinematograf, teatru, etc).
Din punct de vedere economic, prioritatea numărul unu este relansarea economică
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inteligentă a sectoarelor agricol şi industrial, ca factori de bază în echilibrarea
economică. Din acest punct de vedere, încurajarea pe orice cale (fiscal, teritorial,
financiar, profesional, etc) a acestor domenii este foarte importantă, având ca scop
ultim creerea de locuri de muncă şi asigurarea venitului populaţiei. În acest context o
reevaluare a eficienţei în domeniul agricol este obligatorie, atât pentru autorităţi cât şi
pentru populaţie. O a doua prioritate este vizarea sectorul serviciilor şi a turismului
care pot diversifica oferta de locuri de muncă şi echilibra relansarea economică.
Pentru toate acestea există potenţial real în oraşul Nădlac. O ultimă prioritate este
atragerea de investitori în zonă (adică aport exterior de capital), însă în acelaşi scop
al creerii de locuri de muncă pentru populaţie.
Din punct de vedere spaţial, fizic, prioritatea numărul unu este asigurarea de
terenuri pentru activităţi productive, în zone accesibile, atractive, dar care să nu
afecteze negativ comunitatea. A doua prioritate din punct de vedere teritorial este
asigurarea echipării edilitare complete (în special apă şi canalizare) pentru întreg
teritoriul oraşului. O a treia prioritate este o gestionare responsabilă a fondului
construit, atât din punct de vedere al intervenţiilor cât şi al întreţinerii acestuia,
ambianţa generală constituind baza reuşitei politicilor turistice şi identitare ale
comunităţii.
3.2. Principalele reglementări
Îmbunătăţirea aspectului general al oraşului.
Principalele reglementări ce îmbunătăţesc aspectul general al oraşului sunt
delimitarea şi instituirea ariilor şi obiectivelor construite protejate, împreună cu
secţiunile aferente din Regulamentul local de urbanism. De asemenea,
refuncţionalizarea trupurilor şi zonelor nefuncţionale existente, creaiză premisele
îmbunătăţirii aspectului general. Acelaşi lucru îl urmăreşte propunerea de amenajare
a străzilor existente sau propuse. Centura rutieră propusă, împreună cu accesul pe
Autostradă vor decongestiona traficul greu din localitate, astfel că acesta va deveni
mai salubru şi mai liniştit.
Se recomandă demararea de proiecte de îmbunătăţire a imaginii şi dotărilor
blocurilor de locuit din centrul şi periferia oraşului.
Optimizarea relaţiilor în teritoriu.
Apariţia legăturilor rutiere formate din Autostrada A1 împreună cu drumul bypass,
varianta ocolitoare a DN7, modernizarea drumurilor judeţene, modernizarea drumului
transfrontalier cu Csanadpalota, va întări legăturile teritoriale ale Nădlacului în
teritoriu, accentuându-i rolul de pol local.
Dezvoltarea activităţilor economice, instituţiilor publice, serviciilor.
Prin introducerea în intravilan a unor terenuri destinate activităţilor productive cât şi
prin refuncţionalizările propuse, dezvoltarea activităţilor economice în sfera agricolă,
industrială şi a serviciilor va avea un suport real. Secţiunile aferente din
Regulamentul local de urbanism completează aceste reglementări teritoriale.
Instituţiilor publice li s-au creat premise reale de implementare, prin alocarea de
terenuri aferente şi declararea lor ca obiective de utilitate publică. Există totuşi
aspecte care nu au putut fi încă regelmentate: construirea unui spital sau policlinică,
asigurarea de terenuri pentru servicii în cartierul Viile Vechi.
Evoluţia populaţiei, fondul locuibil.
Evoluţia populaţiei are o direcţie prognozată descrescătoare. Acest aspect face ca
extinderile de fond construit locuibil să fie privite cu prudenţă. Totuşi situaţia
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desfacerii gospodăriilor pe generaţii, materializată prin cererile tinerilor căsătoriţi de
a-şi întocmi o gospodărie separată de a părinţilor şi bunicilor, este întâmpinată de
administraţia locală prin oferire de terenuri spre concesionare, în zona de nord a
oraşului, o zonă bună din punct de vedere al amplasamentului. În rest, zonele vechi
rezidenţiale, propuse în PUG-ul vechi, în cea mai mare majoritate şi-au dovedit
ineficienţa ca locaţie, şi au fost excluse prin prezentul PUG.
Organizarea circulaţiei.
Scoaterea traficului de tranzit din oraş este un câştig real pentru acesta.
Drumul bypass este tratat din punct de vedere al acceselor ca unul din extravilan, în
sensul că are doar două accese controlate: la intersecţia cu DJ709J şi la debuşarea
în DN7.
Organizarea circulaţiei în zonele nou urbanizate respectă principiul cartezian inelar
întâlnit până acum în cadrul oraşului. S-a urmărit în toate cazurile posibile şi
necesare prelungirea şi corelarea străzilor existente cu cele propuse, atât ca traseu
cât şi ca gabarit. Se recomandă amenajarea de piste de biciclişti cel puţin pe cele
mai importante artere de circulaţie din oraş, precum şi pe accesul posibil spre Lunca
Mureşului.
Zona Viile Vechi, mai puţin DJ709J, este singura în care pentru următorii 10 ani s-a
propus doar modernizarea prin pietruire a străzilor..
Zonificarea funcţională.
În cadrul zonificării funcţionale propuse s-a aplicat principiul compatibilităţii
funcţiunilor, precum şi repartizarea acestora funcţie de terenurile disponibile şi
accesul la utilităţi.
Astfel între zonele industriale, cele de gospodărie comunală şi cele rezidenţiale,
peste tot unde a fost posibil, s-au prevăzut bariere verzi de protecţie sau zone de
servicii şi mici ateliere nepoluante.
S-au propus spre refuncţionalizare, cu respectarea principiilor de mai sus, toate
zonele nefuncţionale.
Cea mai mare extindere o au activităţile productive, urmate de servicii şi locuinţe.
S-au prevăzut şi mici scuaruri verzi în zonele noi.
Limite şi bilanţuri teritoriale.
Suprafaţa intravilanului propus este de 1009,86 ha, ceea ce reprezintă 114% faţă de
intravilanul existent. Intravilanul a fost extins pe limite cadastrale de teren şi este
compus din trupul principal de intravilan al oraşului la care se adaugă un număr de
35 de trupuri izolate. Limitele trupului principal de intravilan au fost stabilite la sud pe
conturul celui de-al doilea dig de apărare împotriva inundaţiilor, mai puţin zonele
împădurite şi pentru sport, care o depăşesc, la vest, pe limita bazinelor piscicole, a
cimitirului din nord şi a De 603, la nord, pe limita canalului de desecare Cn 568 şi a
cartierului extins Viile Vechi iar la est pe limita cartierului Viile Vechi şi a drumului
bypass autostradă-DN7. Restul trupurilor izolate sunt delimitate pe limite cadastrale
Bilanţurile teritoriale din teritoriul administrativ şi din intravilan sunt prezentate în
tabelele următoare.
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Tabelul 1 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului administrativ

370,5
14,42
385,0

Neproductiv

3,0
1,0
4,0

Curţiconstrucţii

9,0
9,0

TOTAL

Drumuri,
căi ferate

Ape

Vii

Păşuni,
fâneţe

353,5 3,0
46,43
400,0 3,0
91,00

Păduri

Extravilan 11399,5
Intravilan
305,41
TOTAL
11705,0
% din total

Livezi

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ (ha)
Neagricol

Agricol
Arabil

Teritoriul
administativ al
oraşului
Nădlac

63,43
245,5
309,0
9,00

11,10
381,8
393,0

91,8
15,1
107

12305,5
1009,86
13315,0
100,00

Tabelul 2 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul propus
Zone funcţionale
Suprafaţa (ha)
Procent
%
din total
Oraş - trup
Trupuri
TOTAL
intravilan
principal
izolate
LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
355,04
354,83
35,48
COMPLEMENTARE
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI
97,51
36,77
134,28
13,43
DEPOZITARE
UNITĂŢI AGRO10,39
58,46
68,85
6,90
ZOOTEHNICE
INSTITUŢII ŞI SERVICII
69,42
19,61
89,24
8,92
DE INTERES PUBLIC
CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI
176,22
0,26
176,48
17,65
TRANSPORT
SPAŢII VERZI, SPORT,
30,25
30,25
3,03
AGREMENT, PROTECŢIE
CONSTRUCŢII TEHNICO1,31
1,24
2,55
0,26
EDILITARE
GOSPODĂRIE
26,10
26,10
2,61
COMUNALĂ, CIMITIRE
DESTINAŢIE SPECIALĂ
0,53
10,41
10,94
1,09
TERENURI LIBERE
96,34
96,34
9,63
(grădinărit)
APE
14,42
14,42
1,44
PĂDURI
TERENURI
5,15
0,44
5,59
0,56
NEPRODUCTIVE
TOTAL INTRAVILAN PROPUS
1009,86
100,00
Dezvoltarea echipării edilitare.
Dezvoltarea echipării edilitare cuprinde domeniile alimentare cu apă, canalizare
menajeră şi pluvială, alimentare cu energie electrică şi telecomunicaţii, alimentare cu
căldură şi aleimentare cu gaze naturale.
În ceea ce priveşte alimentarea cu apă, există lucrări proiectate aflate în curs de
execuţie şi lucrări propuse. Cele proiectate vizează extinderea într-o reţea mixtă
(inelară şi ramificată) totalizând o lungime de 4,93 km. Cele propuse extind aceasta
reţea cu încă 23,5 km.
Canalizarea menajeră se află în aceeaşi situaţie. Lucrările proiectate aflate în curs de
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execuţie cuprind extinderea celei actuale cu 3,18 km şi amplasarea unei staţii de
epurare noi. Cele propuse cuprind extinderea cu încă 31 km a reţelei de canalizare
menajeră.
În ceea ce priveşte apele meteorice, cele provenite de pe străzi se vor colecta prin
rigole stradale şi se vor evacua gravitaţional în bazinele de retenţie propuse. Apele
pluviale provenite de pe platformele industriale se vor trata şi evacua în mod
independent odată cu derularea investiţiei.
Sunt propuse extinderi ale reţelei de alimentare cu energie electrică şi telecomunicaţii
pentru toate zonele existente sau propuse care nu beneficiază de acestea.
Alimentarea cu căldură va fi extinsă în restul zonelor, dacă locuitorii vor dori aceasta.
Oraşul va beneficia de un racord cu staţie de reglare măsurare la conducta Nabucco
ce va străbate zona mediană a teritoriulul administrativ. Reţelele de distribuţie se vor
realiza pe măsura extinderii eficiente de către organismele abilitate.
Protecţia mediului.
Reglementările legate de protecţia mediului cuprind zonele naturale protejate, zonele
constuite protejate (propunându-se noi arii şi obiective), zonele protejate sanitar şi
zonele cu risc natural. În aceste zone s-au enunţat reglementări specifice în cadrul
secţiunilor din Regulamentul local de urbanism. Aceste reglementări restricţionează
în principal activitatea de construire şi amenajările şi întăresc caracterul dominat al
fiecărei zone.
Sunt prevăzute măsuri de racordare a situaţiei privind deşeurile la normele europene,
prin închiderea şi ecologizarea deponeului orăşenesc, precum şi prin dezvoltarea
echipării edilitare.
3.3. Obiective de utilitate publică
Instituţii publice şi servicii:
 Campusul şcolar situat pe str. Dorobanţi, obiectiv de interes local; 4,10 ha.
Gospodărie comunală:
 Închiderea depozitului orăşenesc de deşeuri, obiectiv de interes judeţean şi
local; 1,5 ha.
Căi de comunicaţie:
 Autostrada A1 Nădlac-Arad, obiectiv de interes naţional şi judeţean; 49,04 ha
şi 7 km;
 Drumul bypass Autostradă DN7, obiectiv de interes judeţean şi local; 33,30 ha
şi 6,66 ha;
 Varianta ocolitoare a DN7-E68, obiectiv de interes judeţean şi local; 10,58 ha
şi 4,81 km;
 Reabilitarea DJ709J Nădlac-Peregu Mare, obiectiv de interes judeţean şi local;
6,13 km;
 Deschiderea tuturor străzilor noi propuse prin prezentul PUG, obiectiv de
interes local; 18,72 ha;
 Amenajare, modernizare străzi, obiectiv de interes local; 53,27 km.
Infrastructură majoră:
 Reţeaua majoră de distribuţie a apei potabile pentru zonele neacoperite şi
prevăzute ca atare în prezentul PUG, obiectiv de interes local; 4,93 km;
 Reţeaua majoră de canalizare a apei uzate menajere prevăzute ca atare în
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prezentul PUG, obiectiv de interes local; 31 km;
Staţia de epurare Nădlac, obiectiv de interes local; 0,69 ha;
Conducta de transport gaze naturale de înaltă presiune Arad-Szeged
(conducta Nabucco), obiectiv de interes naţional, judeţean şi local; 9,40 km;
Staţie de reglare măsurare pentru oraşul Nădlac şi racordare cu conducta
Nabucco, obiectiv de interes local; 0,01 ha;
Extinderea reţelei electrice de alimentare pentru zonele nou introduse în
intravilan, obiectiv de interes local.

Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor
istorice:
 Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi
situri istorice existente şi propuse prin prezentul PUG, aflate în proprietate de
stat, dar şi în cazuri excepţionale cele din proprietate particulară, pe baza unor
studii punctuale, în special în domeniul siturilor arheologice, obiectiv de interes
judeţean şi local;
Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a parcurilor naturale, rezervaţiilor naturale
şi monumentelor naturale:
 Creierea unui acces amenajat, cu parcare proprie în Parcul Natural Lunca
Mureşului, obiectiv de interes local; 1,50 ha şi 0,91 km.
Sisteme de protecţie a mediului:
 Amenajarea locurilor destinate activităţii de picnic, obiectiv de interes local;
 Asigurarea zonelor în care digurile actuale de protecţie împotriva inundaţiilor
pot fi depăşite, în cazuri excepţionale, obiectiv de interes local;
 Lucrările de împădurire propuse la sud de Nădlac, obiectiv de interes local;
8,63 km.
4. CONCLUZII
Modul în care oraşul este propus a se dezvolta reflectă clar perioada de criză pe care
o traversăm, în care asigurarea locurilor de muncă şi atragerea în plan local a forţei
de muncă tinere sunt obiective foarte importante, acestea în contextul unei prognoze
demografice negative pentru următorii 10 ani.
Dezvoltarea teritorială a oraşului fructifică terenurile din imediata sa apropiere şi
terenuri care au deja o tradiţie funcţională de-a lungul timpului. Din acest punct de
vedere, dezvoltarea este una raţională, ca de altfel şi gradul de creştere teritorială, la
114%.
În ceea ce priveşte amenajarea oraşului, perspectiva propusă este clar una
superioară, eliminându-se disfuncţionalităţile enunţate, identificându-se noi posibilităţi
de îmbunătăţire a vieţii urbane.
Este obligatoriu ca cetăţenii să fie sensibilizaţi şi implicaţi în dezvoltarea şi
amenajarea propriului oraş (pe care să-l simtă ca al lor), numai astfel comunitatea şi
administraţia ei putând fi complementare şi sincrone, oraşul reprezentând în ultimă
instanţă cetăţenii săi.
Elaboratorul este convins că printr-o gestionare responsabilă şi o implicare a întregii
comunităţi, oraşul are mari şanse de reechilibrare, însă acest proces nu se va putea
realiza fără o privire inteligentă şi critică şi fără muncă serioasă, susţinută şi
responsabilă, uneori mai puţin atrăgătoare financiar, din partea tuturor locuitorilor săi.
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Principalele proiecte necesar de elaborat în continuare sunt:
 PUZ – pentru toate zonele nou introduse în intravilan menţionate ca atare în
partea grafică;
 PUZ – pentru zonele centrale;
 PUZCP – pentru cele trei ansambluri urbane protejate
 Studiu privind riscul seismic şi intervenţii la fondul construit existent

Întocmit,
Specialist RUR
Arh. Cătălin J. Hancheş
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CAPITOLUL I.

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Rolul Regulamentului local de urbanism
(1) Regulamentul local de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi
juridice care stă la baza autorizării şi executării tuturor tipurilor de construcţii şi
amenajări precum şi a elaborării tuturor planurilor urbanistice de detaliere de pe
teritoriul administrativ al oraşului Nădlac.
(2) Regulamentul local de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare
a terenurilor şi de amplasare şi utilizare a construcţiilor şi amenajărilor aferente
acestora.
(3) Regulamentul local de urbanism are un caracter de reglementare specifică şi
stabileşte reguli ce se aplică direct asupra oraşului, cuprinzând norme obligatorii
pentru autorizarea executării construcţiilor de pe întreg teritoriul său administrativ.
Prezentul regulament explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de
reglementare ale Planului Urbanistic General al oraşului Nădlac.
(4) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul şi datoria de a asigura prin
activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului condiţiile de dezvoltare durabilă
şi respectarea interesului general, potrivit legii (alin.4, art.1, L 350/2001).
(5) Regulamentul local de urbanism reprezintă act de autoritate al administraţiei
publice locale şi a fost aprobat, în baza avizelor obţinute în prealabil în
conformitate cu legislaţia în vigoare, de către Consiliul Local al Oraşului Nădlac,
prin Hotărârea nr.
din
.
Art.2 Baza legală a elaborării
(1) Prezentul Regulament local de urbanism este elaborat în baza:
- Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
- Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri
pentru realizarea locuinţelor,
- Hotărârii de Guvern 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General
de Urbanism
- Ordinului MLPAT 13/N/1999 pentru aprobarea „Ghidului privind
metodologia de elaborare şi conţinutul cadrul al Planului Urbanistic
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General”, indicativ GP 038/99, şi
- Ordinului MLPAT 21/N/2000 pentru aprobarea „Ghidului privind elaborarea
şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism”, indicativ GM-007-2000.
(2) Prezentul Regulament local de urbanism cumulează prevederi ale legislaţiei de
specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi a avizării şi
autorizării construcţiilor şi amenajărilor, precum şi din domeniile conexe acestora.
Lista legislaţiei de care s-a ţinut cont este prezentată detaliat în anexa nr. 2.
(3) Prezentul Regulament local de urbanism preia şi detaliază prevederi ale Planului
de Amenajare a Teritoriului Judeţean Arad.
(4) Prezentul Regulament local de urbanism preia şi detaliază prevederi ale Strategiei
Locale de Dezvoltare a oraşului Nădlac pe perioada 2007-2013.
(5) Este obligatorie coroborarea prezentului regulament cu întreaga legislaţie în
vigoare la data autorizării construcţiilor şi amenajărilor.
(6) Orice modificare legislativă ce intră în contradicţie cu prevederi ale prezentului
regulament sau modifică unele restricţii prevăzute în legislaţie preluate ca atare în
prezentul regulament, va modifica în consecinţă şi acele prevederi
corespunzătoare din prezentul regulament.
Art.3 Domeniul de aplicare
(1) Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea, autorizarea şi realizarea
tuturor construcţiilor şi amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât
în intravilan, cât şi în extravilan, pe întreg teritoriul administrativ al oraşului
Nădlac.
(2) Se exceptează de la prevederile alin.1 construcţiile şi amenajările cu caracter
militar şi special, care se autorizează şi se execută în condiţiile stabilite de lege.
(3) Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea
documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale de urbanism aferente,
aprobate potrivit legii (alin.1, art.311IV, L350/2001).
(4) Prezentul regulament se aplică şi posibilelor extinderi ale teritoriului intravilan,
aprobate prin planuri urbanistice zonale, conform legii, în ceea ce priveşte
restricţiile şi obiectivele de utilitate publică.
Art.4 Termen de valabilitate
(1) Perioada de valabilitate a prezentului Regulament local de urbanism, anexă a
Planului urbanistic general este de maxim 10 ani de la data aprobării.
(2) Cu cel puţin 18 luni înaintea datei de depăşire a termenului de valabilitate a
Planului urbanistic general şi a Regulamentului local de urbanism aferent,
Consiliul local Nădlac este sesizat de către primar în legătură cu necesitatea
actualizării planului, la notificarea arhitectului-şef al oraşului (alin.11, art.46,
L350/2001).
(3) În situaţia în care de la aprobarea Planului urbanistic general nu au intervenit
schimbări în dezvoltarea oraşului, care să justifice actualizarea acestuia, cu minim
18 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate, primarul va demara
procedura de prelungire a valabilităţii, prin hotărâre a consiliului local, cu avizul
prealabil al arhitectului-şef al judeţului (alin.14, art.46, L350/2001).
(4) În situaţia obţinerii avizului favorabil, primarul va propune consiliului local
prelungirea valabilităţii Planului urbanistic general şi Regulamentului local de
urbanism aferent, pentru o perioadă de maxim 3 ani de la data expirării acestuia.
În caz contrar, primarul propune consiliului local demararea procedurii de achiziţie
a serviciillor de actualizare a documentaţiei de urbanism (alin.15, art.46,
L350/2001).
(5) În situaţia neactualizării Planului urbanistic general, sau a planurilor urbanistice
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zonale, după caz, până la expirarea termenelor de valabilitate prevăzute prin
hotărârile de aprobare ale acestora, se suspendă eliberarea autorizaţiilor de
construire/desfiinţare, conform legii (alin.11, art.62, L350/2001).
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CAPITOLUL II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR
II.1. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea
patrimoniului natural şi construit
Art.5 Terenuri agricole din extravilan
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din
extravilan este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite de lege.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaţie de
construire, gruparea suprafeţelor de teren afectate construcţiilor, spre a evita
prejudicierea activităţilor agricole.
(3) Titularii obiectivelor de investiţii sau de producţii amplasate pe terenuri agricole
din extravilan sunt obligaţi să ia măsuri prealabile executării construcţiei
obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele
amplasamentelor aprobate, pe care să-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri
neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, în
vederea punerii în valoare sau a ameliorării acestora (alin.1, art.100, L18/1991).
(4) Autorizarea construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan va
respecta şi prevederile capitolului V.1. din prezentul regulament.
Art.6 Terenurile agricole din intravilan
(1) Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este
permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu
respectarea condiţiilor impuse de lege şi de prezentul regulament.
(2) Autorizarea prevăzută la alin.1 se va face pentru realizarea următoarelor
obiective:
a) completarea zonelor centrale, potrivit condiţiilor urbanistice specifice,
impuse de caracterul zonei, având prioritate instituţiile publice, precum şi
serviciile de interes general;
b) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare;
c) amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare
aferente acestora în ansambluri compacte.
(5) Titularii obiectivelor de investiţii sau de producţii amplasate pe terenuri agricole
din intravilan sunt obligaţi să ia măsuri prealabile executării construcţiei
obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele
amplasamentelor aprobate, pe care să-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri
neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, în
vederea punerii în valoare sau a ameliorării acestora (alin.1, art.100, L18/1991).
(3) Pentru terenurile agricole trecute în intravilan în baza prevederilor Planului
Urbanistic General nu este necesară scoaterea din circuitul agricol (alin.5,
art.311IV, L350/2001).
(4) Prevederile referitoare la pajiştile din extravilan, cuprinse în cap.V.1.1 din
prezentul regulament se aplică şi celor situate în intravilan.
(5) Autorizarea construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din intravilan va
respecta şi prevederile capitolului IV.5. din prezentul regulament.
Art.7 Suprafeţe împădurite
(1) Autorizarea executării construcţiilor pe terenuri cu destinaţie forestieră este
interzisă. În mod excepţional, cu avizul organelor administraţiei publice de
specialitate, se pot autoriza numai construcţiile necesare întreţinerii pădurilor,
exploatărilor silvice şi culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcţii se va
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avea în vedere dezafectarea unei suprafeţe cât mai mici din cultura forestieră.
(2) Cabanele şi alte construcţii şi amenajări destinate turismului vor fi amplasate
numai la liziera pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Mediului şi Pădurilor, al
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Turismului.
(6) Titularii obiectivelor de investiţii sau de producţii amplasate pe terenuri forestiere
sunt obligaţi să ia măsuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de
decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate,
pe care să-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab
productive, indicate de organele agricole sau silvice, în vederea punerii în valoare
sau a ameliorării acestora (alin.1, art.100, L18/1991).
Art.8 Resursele subsolului
(1) Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale,
necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care
conţin resurse identificate ale subsolului este interzisă.
(2) Autorizarea executării construcţiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării
resurselor identificate ale subsolului se face cu avizul organelor de stat
specializate, în special a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.
(3) În cazul identificării de zone cu resurse în intravilanul oraşului, modalitatea
exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.
(4) Titularii lucrărilor de investiţii sau de producţie, care deţin terenuri pe care nu le
mai folosesc în procesul de producţie, cum sunt cele rămase în urma excavării de
materii prime - cărbune, caolin, argila, pietriş - de la sondele abandonate şi altele
asemenea, sunt obligaţi sa ia măsurile necesare de amenajare şi de nivelare,
dându-le o folosinţă agricolă, iar dacă aceasta nu este posibil, o folosinţa piscicolă
sau silvică, în termen de 2 ani de la încheierea procesului de producţie (alin.1,
art.101, L18/1991).
(5) Gazul natural sau gazul petrol lichefiat se poate injecta în formaţiuni geologice
care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte folosinţe (alin.4,
art.20, L107/1996).
(6) În cazul în care există o cerinţă majoră pentru asigurarea alimentării cu gaz
natural sau gaz petrol lichefiat, se poate autoriza injectarea gazului natural sau
gazului petrol lichefiat în scopul depozitării şi în alte formaţiuni geologice decât
cele prevăzute la aliniatul precendent, cu condiţia prevenirii oricărui pericol
prezent sau viitor de deteriorare a calităţii apei subterane (alin.5, art.20,
L107/1996).
(7) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursului
râului Mureş, sau a bălţilor, prin exploatări organizate, se acordă de autoritatea de
gospodărire a apelor pe baza avizului şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, cu
avizul deţinătorilor de lucrări hidrotehnice în albie din zonă. Perimetrele de
exploatare se amplasează pe cursurile de apă, numai în zone care necesită
decolmatare, reprofilarea albiei şi regularizarea scurgerii, pe baza unui studiu
tehnic zonal privind influenţa exploatării asupra cursului de apă. Pentru
autorizarea acestor activităţi, în amonte cu 1 km şi în aval cu 2 km faţă de
lucrările de artă sau dacă au în lungul lor infrastructură aflată în administrarea
instituţiilor
publice/societăţilor
naţionale/companiilor
naţionale/societăţilor
comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi
turismului, la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative în
vigoare, faţă de zona de protecţie, este obligatorie şi obţinerea avizului acestora
(alin.2, art.33, L107/1996).
(8) Exploatarea agregatelor minerale este permisă numai cu respectarea condiţiilor
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de scurgere a apelor şi de asigurare a stabilităţii malurilor şi fără afectarea
construcţiilor din zone ce au legătură directă sau indirectă cu regimul de curgere
a apelor (alin.3, art.33, L107/1996).
Art.9 Resurse de apă, platforme meteorologice şi staţii hidrometrice
(1) Autorizarea construcţiilor de orice fel în albia minoră a cursului râului Mureş este
interzisă cu excepţia lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare căilor ferate şi
drumurilor de traversare a albiei, precum şi a lucrărilor de gospodărire a apelor.
(2) Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la alin.1 este permisă numai cu avizul
primarului şi al autorităţilor de gospodărire a apelor şi cu asigurarea măsurilor de
apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire
a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectare a zonelor de
protecţie faţă de malurile cursului râului Mureşului şi faţă de lucrările de
gospodărire şi de captare a apelor.
(3) Râul Mureş cu albia sa minoră, aparţine domeniului public al statului (alin.1, art.3,
L107/1996).
(4) Apele subterane, corespunzătoare calitativ, sunt destinate în primul rând pentru
alimentarea cu apă a populaţiei şi animalelor, precum şi pentru asigurarea igienei
şi sănătăţii populaţiei. Aceste ape pot fi utilizate şi în alte scopuri, numai în baza
autorizaţiei de gospodărire a apelor (alin.4, art.10, L107/1996).
(5) Poluarea în orice mod a resurselor de apă este interzisă (alin.1, art.15,
L107/1996).
(6) Folosirea, transportul şi manipularea de deşeuri şi substanţe periculoase în
zonele din jurul apelor şi în alte locuri din care acestea ar putea ajunge în apele
de suprafaţă, sau subterane se pot face numai în astfel de condiţii încât să nu
producă poluarea apelor (alin.1, art.32, L107/1996).
(7) Depozitarea deşeurilor şi substanţelor periculoase în zone din apropierea apelor
se face în conformitate cu avizul de gospodărire a apelor (alin.2, art.32,
L107/1996).
(8) Depozitarea în albia majoră a materialelor sau a deşeurilor radioactive este
interzisă (alin.3, art.32, L107/1996).
(9) Transportul pe cursul potenţial navigabil al Mureşului, al substanţelor periculoase,
inclusiv al materialelor radioactive, se poate face numai în condiţiile unui aviz
comun, emis, pentru fiecare caz în parte, de autoritatea publică centrală din
domeniul apelor şi autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor. Aceste
dispoziţii se aplică şi transportului în tranzit al acestora (alin.4, art.32, L107/1996).
(10) Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic (art.16, L107/1996):
a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor
existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la
obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care
măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în
funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără
realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate
evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire
a apelor;
b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industrială
ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea
corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor
de epurare necesare;
c) aruncarea sau introducerea în orice mod, în albia cursului Mureşului, în
cuvetele bălţilor şi în zonele umede, precum şi depozitarea pe malurile
acestora a deşeurilor de orice fel;
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d) evacuarea de ape uzate în apele subterane, în bălţi, heleşteie sau în
iazuri, cu excepţia iazurilor de decantare;
e) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile
de ape fecaloid-menajere sau cu conţinut periculos;
f) deschiderea şi exploatarea în zonele de terasă a punctelor de extracţie a
nisipurilor şi pietrişurilor fără aviz de gospodărire a apelor, respectiv fără
autorizaţie de gospodărire a apelor.
(11) Apele de zăcământ pot fi evacuate în cursuri de apă, numai după epurarea lor
corespunzătoare, astfel încât să fie respectate limitele admise pentru evacuare în
receptori naturali de suprafaţă (alin.1, art.20, L107/1996).
(12) Injectarea apelor cu conţinut de substanţe care rezultă în urma operaţiilor de
explorare şi extracţie a hidrocarburilor, precum şi injectarea apelor din
considerente tehnice poate fi realizată numai în straturi de foarte mare adâncime,
în formaţiunile geologice din care s-au extras hidrocarburi ori alte substanţe sau
în formaţiunile geologice care, din motive naturale, sunt permanent improprii
pentru alte scopuri, pe baza unor studii şi măsuri speciale şi a avizului de
gospodărire a apelor. Aceste ape injectate nu conţin decât acele substanţe care
rezultă din operaţiile menţionate anterior (alin.2, art.20, L107/1996).
(13) Lucrările de construcţii, inginerie civilă şi clădiri, precum şi alte activităţi
similare pe teren sau în teren care intră în contact cu corpurile de apă subterană
pot fi autorizate specificând condiţiile particulare ale acestora. În acest scop,
aceste activităţi trebuie să se desfăşoare în conformitate cu normele tehnice
generale obligatorii elaborate pentru activităţile respective (alin.3, art.20,
L107/1996).
(14) Se autorizează injectarea de cantităţi mici de substanţe pentru caracterizarea,
protecţia sau remedierea corpurilor de apă subterană în scopuri strict ştiinţifice, în
limita cantităţilor strict necesare pentru realizarea acestora. Autorizarea
activităţilor de injectare se face doar dacă nu se compromite atingerea
obiectivelor de mediu ale corpului de apă subterană respectiv (alin.6-7, art.20,
L107/1996).
(15) Topirea teiului, cânepii, inului şi a altor plante textile în cursuri de apă, canale,
lacuri artificiale, lacuri naturale sau în bălţi este interzisă. Operaţiunile de topire
pot fi efectuate în locuri special amenajate şi în baza autorizaţiei de gospodărire a
apelor (alin.1, art.21, L107/1996).
(16) Tăbăcirea pieilor este permisă numai în condiţiile prevăzute în autorizaţia de
gospodărire a apelor (alin.2, art.21, L107/1996).
(17) Apele de suprafaţă sau subterane pot fi folosite liber, cu respectarea normelor
sanitare şi de protecţie a calităţii apelor, pentru băut, adăpat, udat, spălat, îmbăiat
şi alte trebuinţe gospodăreşti, dacă pentru aceasta nu se folosesc instalaţii sau se
folosesc instalaţii de capacitate mică de până la 0,2 litri/secundă, destinate
exclusiv satisfacerii necesităţilor gospodăriei proprii (alin.2, art.9, L107/1996).
(18) Pentru aplicarea prevederilor legii privind protecţia apelor de suprafaţă şi
subterane, precum şi pentru asigurarea alimentării cu apă, autoritatea publică
centrală din domeniul apelor poate lua măsuri ce afectează interesele utilizatorilor
de apă, ale riveranilor sau publicului, numai după consultarea acestora, cu
excepţia unor situaţii speciale, cum ar fi secete, inundaţii sau altele asemenea
(alin.1, art.77, L107/1996).
(1) Apa de suprafaţă sau de profunzime, folosită ca sursă pentru sistemele de
aprovizionare cu apă a oraşului Nădlac, trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii (alin.1, art.22, anexa la OMS536/1997):
- calitate corespunzătoare categoriei de folosinţă într-un procent de 95% din
numărul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;
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-

debitul necesar asigurării unei distribuţii continue, avându-se în vedere
variabilităţile zilnice şi sezoniere ale cererilor de apă şi tendinţa de
dezvoltare a localităţii (populaţie, edilitar).
(19) Sursele de apă de profunzime (izvoare captate sau foraje) trebuie să fie
amplasate şi construite astfel încât să fie protejate contra şiroirilor de ape şi
împotriva inundaţiilor. Zona de extracţie trebuie împrejmuită pentru prevenirea
accesului public şi al animalelor, să fie prevăzută cu pantă de scurgere pentru
prevenirea băltirii apei în sezoanele cu precipitaţii atmosferice (alin.2, art.23,
anexa la OMS536/1997).
(20) Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în zona de protecţie a
platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil a autorităţii competente
pentru protecţia mediului.
(21) În scopul asigurării unei calităţi corespunzătoare a observaţiilor şi
măsurătorilor meteorologice specifice, în jurul platformelor meteorologice se
instituie zone de protecţie a căror lăţime este de 30 m. În aceste zone de
protecţie este interzisă executarea oricăror construcţii sau instalaţii supraterane
(alin.1, art.37, L107/1996).
(22) Amplasarea pe o distanţă de până la 500 m în jurul şi în afara zonei de
protecţie prevăzute la aliniatul precedent, de construcţii mai înalte decât o şesime
din distanţa dintre construcţie şi limita zonei de protecţie, de reţele de înaltă
tensiune sau de telecomunicaţii, de obiective care emit în atmosferă fum sau
pulberi, de sisteme de irigaţii prin aspersiune, ca şi plantarea de perdele forestiere
se fac numai în baza avizului de amplasament eliberat de autoritatea publică
centrală din domeniul apelor (alin.2, art.37, L107/1996).
(23) Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în zona de protecţie a staţiei
hidrometrice Nădlac se face cu avizul prealabil a autorităţiilor competente pentru
protecţia mediului şi gospodăririi apelor.
(24) În scopul asigurării unei calităţi corespunzătoare a observaţiilor şi
măsurătorilor hidrometrice, se interzice efectuarea de lucrări în albii sau
exploatarea nisipurilor şi a pietrişurilor în zonele aval şi amonte ale staţiei
hidrometrice Nădlac, pe o distanţă de 5 ori lăţimea cursului de apă, măsurată la
debite medii (alin.4, art.37, L107/1996).
(25) Autorizarea executării construcţiior şi amenajărilor pe terenurile aflate
permanent sub ape va respecta şi prevederile capitolului V.3. din prezentul
regulament.
Art.10 Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor care prin amplasament,
funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare goluri,
raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. depreciază
valoarea peisajului este interzisă.
(2) Autorizarea executării construcţiilor în zonele naturale protejate, de interes
naţional, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Mediului
şi Pădurilor, a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului.
(3) Autorizarea executării construcţiior şi amenajărilor în zonele naturale protejate şi
de protecţie a acestora va respecta şi prevederile capitolului VI.1. din prezentul
regulament.
Art.11 Zone construite protejate
(1) Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu
cultural construit, de interes naţional, se face cu avizul conform al Ministerului
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Culturii şi Patrimoniului Naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului.
(2) Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu
cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Arad, se face cu avizul conform al serviciilor descentralizate
din judeţ, subordonate ministerelor prevăzute la alin.1.
(3) Autorizarea executării construcţiior şi amenajărilor în zonele construite protejate şi
de protecţie a acestora va respecta şi prevederile capitolului VI.2. din prezentul
regulament
Art.12 Reguli generale de protecţie a mediului
(1) Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de
gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie
pentru toţi deţinătorii, cu orice titlu (art.65, OUG195/2005).
(2) Deţinătorii de terenuri, cu orice titlu, precum şi orice persoană fizică sau juridică
care desfăşoară o activitate pe un teren, fără a avea un titlu juridic, au
următoarele obligaţii (art.68, OUG195/2005):
a) să prevină, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calităţii
mediului geologic;
b) să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate
productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de
comunicaţii rutiere, feroviare şi de navigaţie;
(3) Deţinătorii cu orice titlu ai fondului forestier, ai vegetaţiei forestiere din afara
fondului forestier şi ai pajiştilor, precum şi orice persoană fizică sau juridică care
desfăşoară o activitate pe un astfel de teren, fără a avea un titlu juridic, au
următoarele obligaţii (art.69, OUG195/2005):
a) să menţină suprafaţa împădurită a fondului forestier, a vegetaţiei forestiere
din afara fondului forestier, inclusiv a jnepenişurilor, tufişurilor şi pajiştilor
existente, fiind interzisă reducerea acestora, cu excepţia cazurilor
prevăzute de lege;
b) să exploateze masa lemnoasă în condiţiile legii precum şi să ia măsuri de
reîmpădurire şi, respectiv de completare a regenerărilor naturale;
c) să respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetaţiei lemnoase
de pe păşunile împădurite care îndeplinesc funcţii de protecţie a solului şi a
resurselor de apă;
d) să asigure exploatarea raţională, organizarea şi amenajarea pajiştilor, în
funcţie de capacitatea de refacere a acestora;
e) să exploateze resursele pădurii, fondul cinegetic şi piscicol, potrivit
prevederilor legale în domeniu;
f) să exploateze pajiştile, în limitele bonităţii, cu numărul şi speciile de
animale şi în perioada stabilită, în baza studiilor de specialitate şi a
prevederilor legale specifice;
g) să protejeze patrimoniul forestier, cinegetic, piscicol şi al pajiştilor din
cadrul ariilor naturale protejate, în termenii stabiliţi prin planurile de
management şi regulamentele specifice;
(4) Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice
locale Nădlac, precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au următoarele
obligaţii (art.70, OUG195/2005):
a) să îmbunătăţească microclimatul localităţilor, prin amenajarea şi
întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul şi din zonele limitrofe
acestora, să înfrumuseţeze şi să protejeze peisajul, să menţină curăţenia
stradală;
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b) să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului,
măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic
al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a
zonelor deteriorate, măsuri de protecţie sanitară a captărilor de apă
potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
c) să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului
privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de
transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de
deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective şi activităţi, fără
a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de
sănătate şi de confort a populaţiei;
d) să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau
existenţa obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu;
e) să respecte regimul de protecţie specială a zonelor de interes turistic şi de
agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a monumentelor
naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective şi desfăşurarea unor
activităţi cu efecte dăunătoare în perimetrul şi în zonele de protecţie a
acestora;
f) să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de
locuire, concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor
verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie
stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi
recreativă, în conformitate cu planurile de urbanism şi amenajarea
teritoriului;
g) să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă,
accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi
generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor,
cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate
tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului;
h) să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate
de deşeuri de orice fel;
i) să adopte măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire
la întreţinerea şi înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi
împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor
şi arbuştilor decorativi;
j) să iniţieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de întreţinere şi
dezvoltare a canalizării.
(5) Pentru protejarea şi conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare,
sunt interzise activităţile din afara ariilor naturale protejate care ar produce
poluarea sau deteriorarea habitatelor (alin.71, art.22, OUG57/2007).
Art.13 Reguli generale de autorizare privind protecţia mediului
(1) Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt
obligatorii pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte
semnificative asupra mediului (alin1, art.9, OUG195/2005).
(2) Aprobarea planurilor şi programelor, la orice nivel ierarhic, este condiţionată de
existenţa avizului de mediu pentru respectivul plan sau program (alin4, art.9,
OUG195/2005).
(3) Componentele nereciclabile din refacerile drumurilor, din demolări şi construcţii se
colectează şi se folosesc într-un sistem de reciclare; orice deşeu din demolări
este considerat contaminat şi se colectează separat, dirijându-se într-un sistem
care să nu permită accesul persoanelor neautorizate. Antreprenorul are obligaţia
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să monteze recipiente de colectare adecvate (lit.e, alin.2. art.39, anexa la
OMS536/1997).
(4) Desfăşurarea activităţilor de picinic este interzisă pe domeniul public sau privat al
statului şi/sau oraşului Nădlac,cu excepţia zonelor special amenajate şi a zonelor
indicate. În sensul prezentului regulament, prin zone special amenajate se înţeleg
zonele din domeniul public sau privat al statului şi/sau al oraşului Nădlac dotate
cu utilităţi şi facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor de picnic, în care aprinderea
focului este permisă; zone indicate sunt zonele din parcurile şi pădurile aflate în
intravilanul oraşului Nădlac, indicate în planul de zonare al parcului, în care
activităţile de picnic sunt permise cu excepţia aprinderii focului (lit.c şi d, art.3 şi
alin.1, art.4, L54/2012).
(5) Prin excepţie de la prevederile aliniatului precedent, desfăşurarea activităţilor de
picnic este permisă şi în alte zone decât cele prevăzute mai sus doar în condiţiile
organizării de evenimente ocazionale, autorizate potrivit legii (alin.2, art.4,
L54/2012).
(6) Administratorul zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi al zonelor
indicate pentru activităţile de picnic are următoarele obligaţii (lit.c, d, h, i, l, art.5,
L54/2012):
a) să încadreze şi să delimiteze în cadrul documentaţiilor de amenajare a
teritoriului sau de urbanism, după caz, zonele special amenajate pentru
activităţile de picnic şi zonele indicate pentru activităţile de picnic;
b) să delimiteze zonele special amenajate pentru activităţile de picnic şi
zonele indicate pentru activităţile de picnic prin marcarea corespunzătoare
în vederea desfăşurării activităţii de picnic, indicând orarul de funcţionare;
c) să nu permită efectuarea de defrişări sau modificări ale cursurilor de apă
pentru amenajarea zonei;
d) să nu permită ridicarea de construcţii, în perimetrul zonelor pentru picnic,
cu excepţia celor cu caracter temporar;
e) să delimiteze şi să marcheze în mod corespunzător zona destinată parcării
autovehiculelor în cazul zonelor special amenajate pentru activităţile de
picnic, dacă geografia acestora permite;
II.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului
public
Art.14 Expunerea la riscuri naturale
(1) Autorizarea executarii construcţiilor şi amenajărilor în zonele expuse la riscuri
naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este
interzisă.
(2) În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înţelege: inundaţii,
nisipuri mişcătoare, terenuri mlăştinoase, eroziuni şi altele asemenea delimitate
prin studii de specialitate şi aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Arad, cu
avizul organelor de specialitate ale administraţiei publice.
(3) Lucrările de consolidare la clădiri încadrate prin raport de expertiză tehnică ori
prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol
public se autorizează în regim de urgenţă, în condiţiile alin.16, art.7, a L50/1991
(alin.10, art.7, L50/1991).
(4) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor situate în zone cu riscuri
naturale, delimitate conform legii, va respecta şi prevederile capitolului VII din
prezentul regulament.
Art.15 Expunerea la riscuri tehnologice
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(1) Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice,
precum şi în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu
energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi
altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.
(2) În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de
procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii,
radiaţii, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin.1 construcţiile şi amenajările care au drept
scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.
(4) Consiliul local Nădlac asigură includerea, în planurile de organizare, de
dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru
intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum
şi de alimentare cu apă în caz de incendiu (alin.h, art.13, L307/2006).
(5) Categoriile de construcţii care se supun avizării privind securitatea la incendiu
este cuprinsă în HG 1739/2006, şi preluată în anexa nr. 3.9. la prezentul
regulament.
Art.16 Construcţii generatoare de riscuri tehnologice
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin natura şi destinaţia lor, pot genera
riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi
aprobat conform prevederilor legale.
(2) Lista construcţiilor generatoare de riscuri tehnologice este stabilită prin Ordinul
Ministerului Industriei şi Comerţului nr. 1587 din 1997 şi este cuprinsă în prezentul
regulament la anexa nr. 3.7.
(3) O atenţie sporită se vor acorda obiectivelor care nu sunt incluse încă în lista
menţionată la alin.2, care intră în categoria antenelor de telecomunicaţii, mai ales
din punct de vedere al apropierii acestora de zonele locuite. Se recomandă ca
amplasarea acestora să fie autorizată în urma unor studii de impact, iar distanţa
între acestea şi zonele locuite permanent să fie mai mare de 500 m.
(4) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
şi private asupra mediului, în cazul construcţiilor care prezintă pericol public,
autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă
urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor
structurale/nestructurale avariate, demolări parţiale şi consolidări la structura de
rezistenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte
evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea
administraţiei publice locale, pentru obiectivele de competenţa sa, potrivit legii,
urmând ca documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de
proiectare - expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare,
documentaţie tehnică D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de execuţie D.E. - să fie
elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu
respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al
autorităţii competente pentru protecţia mediului (alin.16, art.7, L50/1991).
(5) Primăria Nădlac poate dezafecta construcţiile, proprietate a oraşului Nădlac,
aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu
excepţia construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizaţie de desfiinţare
emisă în condiţiile legii, cu obligaţia de a se întocmi documentaţii specifice în
conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr.1 la legea 50/1991 (alin.17, art.7,
L50/1991).
Art.17 Expunerea la riscuri armate
(1) Autorităţile administraţiei publice, institutiile publice, operatorii economici şi
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proprietarii de imobile au obligaţia să prevadă în planurile de investiţii şi să
realizeze adăposturi de protecţie civilă (alin.2, art.45, L481/2004).
(2) Categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea de adăposturi publice
de protecţie civilă, precum şi adăposturile care se amenajează ca puncte de
comanda este cuprinsă în HG 560/2005, modificată de HG 37/2007, cuprinsă în
anexa nr. 3.8. la prezentul regulament.
(3) Lista obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare precum şi criteriile de realizare a
acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General este cuprinsă
în anexa la HG 62/1996, preluată în anexa nr. 3.10. la prezentul regulament.
Art.18 Asigurarea echipării edilitare
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiuni şi destinaţia lor,
presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi
tehnice ale administraţiei publice locale a oraşului Nădlac, ori ale investitorilor
interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.
(2) Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil,
prin contract, a obligaţiei efectuării în parte sau total, a lucrărilor de echipare
edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.
(3) Schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate
fi condiţionată de asigurarea căilor de acces, a dotărilor publice şi echipamentelor
tehnice, necesare funcţionării coerente a zonei (alin.2, art.311IV, L350/2001).
(4) Apa potabilă distribuită organizat în oraşul Nădlac, poate fi utilizată şi în alte
scopuri, numai dacă s-a asigurat satisfacerea intergală a cerinţelor populaţiei,
animalelor şi ale altor activităţi care necesită apă de această calitate. Alimentarea
cu apă potabilă în alte scopuri va fi limitată sau desfiinţată numai atunci când apar
cerinţe noi în alimentarea cu apă a populaţiei (alin.3, art.10, L107/1996).
(5) Autorităţile administraţiei publice locale Nădlac au obligaţia asigurării gospodăririi
eficiente a apei distribuite în oraş, precum şi colectarea apelor meteorice,
canalizarea şi epurarea apelor uzate (alin.1, art.19, L107/1996).
(6) Sistemul de aprovizionare cu apă a oraşului Nădlac trebuie să furnizeze apă
potabilă în cantitatea necesară şi de calitate corespunzătoare normelor naţionale,
astfel încât să nu afecteze starea de sănătate a consumatorilor (art.21, anexa la
OMS536/1997).
(7) Cantitatea minimă de apă necesară pe zi pentru un locuitor este de 50 l.
Cantitatea este estimată numai pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei
individuale şi preparării hranei (alin.2, art.22, anexa la OMS536/1997).
(8) Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice, în
cazul în care localităţile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate.
Aceste canale trebuie întreţinute permanent în bună stare de funcţionare, prin
curăţarea şi repararea defecţiunilor (art.32, anexa la OMS536/1997).
Art.19 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii
dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o
documentaţie de urbanism, sau dacă zona are o funcţiune dominantă tradiţională
caracterizată de ţesut urban şi conformare spaţială proprie.
(2) Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul
oraşului sunt prevăzute în anexa nr. 3.1. la prezentul regulament, ca extras din
anexa nr.1 la RGU aprobat prin HG 525/1996.
(3) Amplasarea noilor construcţii de orice fel se face în intravilanul oraşului Nădlac.
Prin execepţie, unele construcţii, care prin natura lor pot genera efecte poluante
factorilor de mediu, pot fi amplasate în extravilan. În acest caz, amplasamentele
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se vor stabili pe baza unor studii de impact, prealabile, avizate de organele de
specialitate privind protecţia mediului înconjurător. De asemenea, fac excepţie
construcţiile care, prin natura lor, nu se pot amplasa în intravilan, precum şi
adăposturile de animale.
(4) În vederea asigurării compatibilităţii funcţiunilor, prezentul articol va fi coroborat
obligatoriu şi cu capitolele IV, VI şi VII ale prezentului regulament.
Art.20 Procentul de ocupare a terenului. Coeficientul de utilizare a terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu condiţia ca procentul de
ocupare a terenului să nu depăşească limita superioară stabilită conform anexei
nr. 2 la RGU şi cu respectarea prevederilor specifice ale capitolului IV referitoare
la procentul de ocupare al terenului pe zone funcţionale, din prezentul
regulament.
(2) În sensul prezentului regulament, procentul de ocupare a terenului (P.O.T.)
reprezintă raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau
proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa
construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor
descoperite ale parterului, care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de
acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la
nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa
construită (anexa nr.2 la L350/2001).
(3) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu condiţia nedepăşirii limitei
superioare a coeficientului de utilizare a terenului precizată în prevederilor
specifice ale capitolului IV referitoare la acesta pe zone funcţionale, din prezentul
regulament.
(4) În sensul prezentului regulament, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.)
reprezintă raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată
a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de
referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa
subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu
destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile
destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi
neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor
neamenajate, alei de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare,
trotuarele de protecţie (anexa nr.2 la L350/2001).
(5) În vederea unei utilizări coerente şi raţionale ale teritoriului oraşului Nădlac,
zonele cu coeficienţi de utilizare a terenului cu valoare mai mare de 4 se stabilesc
numai prin Planul urbanistic general şi Regulamentul local aferent (alin.7, art.46,
L350/2001).
Art.21 Lucrări de utilitate publică
(1) Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în planuri
de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este
interzisă.
(2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiei
de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată conform legii.
(3) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate.
Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită
potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire (alin.1 şi 3, art.44, Constituţie).
(4) Exproprierea de imobile, în tot sau în parte, se face numai pentru cauză de
utilitate publică, după o dreaptă şi prealabilă despăgubire (art.1, L33/1994).
(5) Utilitatea publică se declară pentru lucrări de interes naţional sau de interes local
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(art.5, L33/1994).
(6) Sunt de utilitate publică lucrările privind: prospecţiunile şi explorările geologice;
extracţia şi prelucrarea substantelor minerale utile; instalaţii pentru producerea
energiei electrice; căile de comunicatii, deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor;
sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare,
apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizari de
râuri; derivaţii de debite pentru alimentări cu apa şi pentru devierea viiturilor; staţii
hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor
naturale periculoase şi de alarmare a populaţiei, sisteme de irigaţii şi desecări;
lucrări de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile necesare
construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate,
cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi
pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a
monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale,
rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlaturarea urmărilor
dezastrelor naturale - cutremure, inundatii, alunecari de terenuri; apărarea ţării,
ordinea publica şi siguranţa naţională (art.6, L33/1994).
(7) Sunt declarate de utilitate publică următoarele lucrări (art.2, L255/2010):
a) lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare de drumuri de interes
naţional, judeţean şi local, precum şi toate lucrările de construcţie,
reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, precum şi a
infrastructurii de transport naval;
b) lucrările din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcţiile
hidrotehnice şi lucrările anexe, acumulările de apă permanente şi
nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva
inundaţiilor, construcţiile şi instalaţiile hidrometrice, instalaţiile de
determinare automată a calităţii apei, lucrările de amenajare, regularizare
sau consolidare a albiilor, canalele şi derivaţiile hidrotehnice, staţiile de
pompare, precum şi alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de
renaturare, reabilitare zone umede şi asigurarea conectivităţii laterale;
c) lucrările de interes naţional de dezvoltare a producerii, transportului şi
distribuţiei de energie electrică şi gaze naturale, precum şi a extracţiei de
gaze naturale;
d) lucrările de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de
protecţie, precum şi lucrările de împădurire a terenurilor degradate.
(8) Utilitatea publică se declară de către Guvern pentru lucrările de interes naţional şi
de către Consiliul Judeţean Arad pentru lucrările de interes local. Pentru orice alte
lucrări decât cele prevăzute mai sus, utilitatea publică se declară prin lege (alin.1
şi 3, art.7, L33/1994).
(9) Declararea utilităţii publice se face numai după efectuarea unei cercetări
prealabile şi condiţionat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice şi de
amenajare a teritoriului, aprobate conform legii (art.8, L33/1994).
(10) Cercetarea prealabilă va stabili dacă există elemente care să justifice interesul
naţional sau local, avantajele economico-sociale, ecologice sau de orice altă
natură care susţin necesitatea lucrărilor şi nu pot fi realizate pe alte căi decât prin
expropriere, precum şi încadrarea în planurile de urbanism şi de amenajare a
teritoriului, aprobate potrivit legii (alin1, art.10, L33/1994).
(11) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al oraşului Nădlac,
destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitaţie
publică, potrivit legii, în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de
urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării
de către titular a construcţiei (alin.1, art.13, L50/1991).
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(12) Prin excepţie de la prevederile aliniatului precedent, terenurile destinate
construirii se pot concesiona fără licitaţie publică, cu plata taxei de redevenţă
stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosinţă pe termen limitat, după caz, în
următoarele situaţii:
a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu
caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele care se realizează de
către colectivităţile locale pe terenurile acestora;
b) pentru realizarea de locuinţe de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
potrivit legii;
c) pentru realizarea de locuinţe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35
de ani;
d) pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre, potrivit legii;
e) pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, la cererea
proprietarului sau cu acordul acestuia;
f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice
definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, pe baza documentaţiilor de urbanism avizate
potrivit legii (art.15, L50/1991).
(13) Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilităţi publice (alin.4,
art.4, L18/1991).
(14) Aparţin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construcţii de
interes public, pieţe, căi de comunicaţii, reţele stradale şi parcuri publice, porturi,
terenurile cu destinaţie forestieră, albiile râurilor şi fluviilor, plajele, terenurile
pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi
siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile
apărării sau pentru alte folosinţe care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori
care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public (alin.1, art.5, L18/1991).
(15) Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi
imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii,
sunt dezafectate din domeniul public (alin.2, art.5, L18/1991).
(16) Terenurile pe care sunt amplasate reţele stradale şi parcuri publice, terenurile
pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi
siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din
domeniul public decât în cazuri de excepţie pentru lucrări de interes naţional
(alin.3, art.5, L18/1991).
(17) Terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al oraşului Nădlac se
pot concesiona numai în vederea realizării de construcţii sau de obiective de uz
şi/sau de interes public, cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate
potrivit legii (alin.2, art.13, L50/1991).
(18) Terenurile ce se concesionează pentru realizarea de locuinţe şi spaţii
construite asociate acestora, vor avea următoarele suprafeţe (art.18-19,
L50/1991):
a) până la 450 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter şi
etaj;
b) până la 300 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter şi etaj, cu
două apartamente;
c) până la 250 mp pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter şi mai
multe etaje, având cel mult 6 apartamente;
d) pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaţe de teren va fi
stabilită potrivit documentaţiilor de urbanism;
e) pentru realizarea unei case de vacanţă, se poate concesiona un teren în
suprafaţă de până la 250 mp.
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(19) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local Nădlac şi
reprezintă evidenţa primară unitară, care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi
a numărului administrativ. Extinderea străzilor se face de obicei cu respectarea
principiului unităţii administrative a oraşului, în sensul că extinderile liniare
păstrează aceeaşi denumire de stradă, iar numerele administrative se continuă
firesc de-a lungul extinderiilor liniare, urmând aceeaşi regulă existentă de
numerotare. Dacă situaţia existentă unitară nu prevede altfel, noile străzi, ce nu
au continuitate cu cele existente, vor primi numere administrative crescătoare de
la nord spre sud şi de la vest spre est.
(20) Lucrările de amenajare a bazinelor hidrografice şi a altor lucrări hidrotehnice
de interes naţional, cum ar fi: baraje şi lacuri de acumulare cu anexele acestora,
consolidări de maluri, faleze, centrale hidroelectrice, derivaţii de debite între
cursuri de apă, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, sisteme de alimentări cu
apă şi canalizări, inclusiv instalaţiile de epurare cu anexele acestora, regularizări
de râuri, staţii şi platforme hidrometeorologice, sisteme de îmbunătăţiri funciare,
corectarea torenţilor, sunt de utilitate publică, iar terenurile pe care urmează să fie
amplasate pot fi expropriate, cu justă şi prealabilă despăgubire, în condiţiile legii,
sau ocupate temporar, conform prevederilor legale în vigoare (alin.1, art.29,
L107/1996).
(21) Anexa la L213/1998 conţine Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoariale.
II.3. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art.22 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a
recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la
RGU.
Art.23 Amplasarea faţă de drumurile publice
(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de
specialitate ale administraţiei publice:
a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de
întreţinere şi de exploatare;
b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie
(inclusiv funcţiunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.);
c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze,
ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii
şi infrastucturi ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen.
(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza,
fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie.
(3) În zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de transport de interes
public, precum şi în zonele aferente construirii căilor majore de comunicaţie,
stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism, se va
obţine şi autorizaţia Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform
prevederilor legale (lit.d, art.10, L50/1991).
(4) În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei şi
sănătăţii locuitorilor, precum şi pentru creşterea gradului de securitate a reţelelor
edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul oraşului Nădlac, lucrările
de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare prevăzute la alin.1, lit.
c), inclusiv traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în
varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice
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specifice în vigoare.
(5) Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu
respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii.
(6) În sensul prezentului regulament, prin funcţiuni de locuire se înţelege: locuinţe,
case de vacanţă şi alte construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare
permanentă sau temporară pentru nevoi sociale, industriale sau de apărare, cum
ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de nefamilişti, sanatorii, cămine pentru
organizarea de şantier, cămine de garnizoană.
(7) Pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului,
pentru protejarea reţelei de drumuri de interes naţional şi judeţean împotriva
agresiunii exercitate de realizarea unor complexuri comerciale în zona drumului
public, planurile urbanistice zonale (PUZ) şi planurile urbanistice de detaliu (PUD)
care promovează acest tip de investiţii vor fi supuse spre avizare Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în cadrul Comisiei de amenajare a
teritoriului, urbanism şi arhitectură (art.1, OMLPTL6/MAP139/2003).
Art.24 Amplasarea faţă de căi navigabile existente şi cursuri de apă potenţial
navigabile
(1) În zona cursului potenţial navigabil, conform legii, a râului Mureş, se pot autoriza,
cu avizul conform al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al Administraţiei
Bazinale de Apă Mureş, următoarele lucrări:
a) construcţii şi instalaţii aferente căilor navigabile, de deservire, de întreţinere
şi de exploatare;
b) semnale vizuale, auditive şi faruri, precum şi alte amenajări referitoare la
siguranţa navigaţiei;
c) construcţii pentru obiective portuare, fronturi de acostare, platforme de
depozitare, drumuri de circulaţie, clădiri şi alte lucrări similare;
d) traversări şi subtraversări ale cursului potenţial navigabil al râului Mureş cu
conducte de presiune (apă, gaze, ţiţei, abur, etc), de linii electrice şi de
telecomunicaţii, precum şi traversările cu poduri şi de artă;
e) adăposturi de iarnă pentru nave, staţii de alimentare cu carburanţi şi
resurse de energie;
f) instalaţii de captare a apei din albia râului Mureş şi instalaţii de evacuare a
apelor reziduale convencţional curate;
g) apărări de maluri de orice natură, diguri longitudinale şi transversale şi alte
lucrări similare.
(2) În sensul prezentului regulament, prin zona fluvială se înţelege fâşia de teren
situată de-a lungul râului Mureş potenţial navigabil. Zona fluvială se va stabili de
către autoritatea de stat competentă, potrivit legii. În porturi, zona căilor navigabile
va coincide cu incinta portuară.
(3) Autorizarea construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe cursul râului Mureş, în
interiorul Parcului Naţional Lunca Mureşului este permisă cu respectarea
prevederilor capitolului VI.1 din prezentul regulament.
Art.25 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia Companiei Naţionale de Căi
Ferate „CFR” S.A.
(1) În zona de protecţie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii:
a) construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale ferată;
b) construcţii şi instalaţii pentru exploatarea materialului rulant şi a mijloacelor
de restabilire a circulaţiei;
c) instalaţii fixe pentru tracţiune electrică;
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d) instalaţii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat,
telecomunicaţii, transmisiuni de date şi construcţiile aferente acestora.
(2) Construcţiile care se amplasează în zona de protecţie a infrastructurii feroviare
situate în intravilanul oraşului Nădlac, se autorizează cu avizul Companiei
Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. şi al Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii.
(3) În sensul prezentului regulament, prin zonă de protecţie a infrastructurii feroviare
se înţelege fâşia de teren, indiferent de proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată
de la limita celei mai exterioare linii de cale ferată, situată de o parte şi de alta a
căii ferate.
(4) Lucrările de investiţii ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice, care
afectează zona de protecţie a infrastructurii feroviare, se va autoriza numai cu
avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. şi al Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii, şi anume:
a) căi ferate industriale;
b) lucrări hidrotehnice;
c) traversarea liniilor de cale ferată de către drumuri prin pasaje denivelate
d) subtraversarea liniilor de cale ferată de reţele de telecomunicaţii, energie
electrică, conducte sub presiune de apă, gaze, produse petroliere,
termotehnologice şi canale libere.
(5) În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:
a) amplasarea oricăror construcţii, depozite de materiale sau înfiinţarea de
plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare;
b) efectuarea oricăror lucrări, care prin natura lor, ar provoca alunecări de
teren, surpări sau ar afecta stabilitatea solului prin tăierea copacilor,
extragerea de materiale de construcţii sau care modifică echilibrul pânzei
freatice subterane;
c) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care
contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca
degradarea infrastructurii căilor ferate române, a zonei de protecţie a
infrastructurii căilor ferate române, precum şi a condiţiilor de desfăşurare
normală a traficului.
(6) Depozitarea sau manipularea unor materiale, substanţe sau deşeuri de felul celor
prevăzute la alin.5 lit. c) este permisă numai cu respectarea condiţiilor stabilite de
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.
(7) Amenajările şi instalaţiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a
materialelor, substanţelor sau deşeurilor prevăzute la alin.6 se pot realiza pe bază
de studii privind implicaţiile asupra activităţii feroviare şi de mediu executate de
unităţi de proiectare autorizate, pe baza avizului Companiei Naţionale de Căi
Ferate „CFR” S.A. şi cu autorizaţia Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(8) Cedarea, transferul, ocuparea temporară sau definitivă a terenului din patrimoniul
Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A., pentru lucrările de interes public,
atât în intravilan cât şi în extravilan, se fac numai cu avizul Companiei Naţionale
de Căi Ferate „CFR” S.A. şi al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
Art.26 Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat
(1) Autorizarea executării construcţiilor în extravilan se face numai la distanţa de 500
m faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat, către interior.
(2) În sensul prezentului regulament prin fâşia de protecţie a frontierei de stat se
înţelege fâşia de teren cu o lăţime de 20 m spre interior, de la linia de frontieră
(alin.3, art.3, OUG105/2001).
(3) Se exceptează de la prevederile alin.1 punctele de control pentru trecerea
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frontierei, cu construcţiile anexă, terminalele vamale şi alte construcţii şi instalaţii
care se pot amplasa cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraţiei publice şi cu respectarea prevederilor legale privind frontiera de stat
a României.
(4) Nu se constituie fâşie de protecţie a frontierei de stat pe căile de comunicaţie şi în
zonele cu lucrări hidrotehnice situate la frontieră (alin.4, art.3, OUG105/2001).
(5) Culoarul de frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat fac parte din
domeniul public al statului şi se administrează de către Ministerul Administratiei şi
Internelor, prin Poliţia de Frontieră Romană (alin.1, art.7, OUG105/2001).
(6) În fâşia de protecţie a frontierei de stat, poliţiştii de frontieră au dreptul să
instaleze mijloace de semnalare a trecerilor peste frontieră şi de supraveghere a
liniei de frontieră. Daca situaţia o impune, pentru termene limitate, până la
dispariţia stării care determină necesitatea, în fâşia de protecţie a frontierei de stat
se pot face şi alte lucrări necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor de către
politiştii de frontieră (alin.3, art.7, OUG105/2001).
Art.27 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acastea după
cum urmează:
a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate
obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;
b) retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se
respectă coerenţa şi caracterul fronturilor stradale.
(2) În ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii
nu depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de
cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.
(3) Fac execepţie de la prevederile alin.2 construcţiile care au fost cuprinse într-un
plan urbanistic zonal aprobat conform legii.
(4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre
domeniul privat şi domeniul public.
Art.28 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:
a) distanţele nimime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale
parcelei, conform Codului Civil;
b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe
baza avizului unităţii teritoriale de pompieri.
(2) Proprietarul unui imobil este obligat să îşi facă streaşina construcţiilor sale astfel
încât apele provenind de la ploi să nu se scurgă pe fondul proprietarului vecin
(art.611, Codul Civil).
(3) Orice construcţii, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului
numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de hotar,
dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel
încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la
distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris
autentic (art.612, Codul Civil).
(4) Nu este permis să se facă fereastră sau deschidere în zidul comun, decât cu
acordul proprietarilor (art.614, Codul Civil).
(5) Este obligatorie păstrarea unei distanţe de cel puţin 2 m între fondul, îngrădit sau
neîngrădit, aparţinând proprietarului vecin, şi fereastra pentru vedere, balconul ori
alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond. Fereastra pentru vedere,
balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul
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învecinat sunt interzise la o distanţă mai mică de 1 m. Distanţa se calculează de
la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe faţa zidului în care s-a
deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului, până la linia de
hotar. Distanţa, şi în cazul lucrărilor neparalele, se măsoară tot perpendicular, de
la punctul cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar şi până la această linie
(art.615, Codul civil).
(6) Dispoziţiile aliniatului precedent nu exclud dreptul proprietarului de a-şi deschide,
fără limită de distanţă, ferestre de lumină dacă sunt astfel construite încât să
împiedice vederea spre fondul învecinat (art.616, Codul civil).
II.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art.29 Accese carosabile
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de
acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei
construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită
intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.
(2) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la alin.1, cu avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
teritorial.
(3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin.1 se determină conform
anexei nr. 3.4. la prezentul regulament, ca extras din anexa nr. 4 la RGU.
(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
Art.30 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă
numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei
construcţiei.
(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces
pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe
pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri prorietate publică sau,
după caz, pe terenuri proprietate privată gravate de servitutea de trecere publică,
potrivit legii sau obiceiului.
(3) Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publică, are dreptul să i să
permită trecerea pe fondul vecinului său pentru exploatarea fondului propriu.
Trecerea trebuie să se facă în condiţii de natură să aducă o minimă stânjenire
exercitării dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la calea publică;
în cazul în care mai multe fonduri vecine au acces la calea publică, trecerea se va
face pe fondul căruia i s-ar aduce cele mai puţine prejudicii. Dreptul de trecere
este imprescriptibil. El se stinge în momentul în care fondul dominant dobândeşte
un alt acces la calea publică (art.617, Codul Civil).
(4) Accesele pietonale vor fi dimensionate astfel încât să permită circulaţia
persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.
II.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
Art.31 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea
racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de
canalizare şi de energie electrică.
(2) De la dispoziţiile aliniatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor
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administraţie publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii:
a) realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte
normele sanitare şi de protecţie a mediului;
b) beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de
consiliul local, la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va
realiza.
(3) Pentru toate celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile
alin.1 cu avizul organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se
obligă să prelungească reţeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea
necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente,
fie să construiască noi reţele.
(4) Utilizatorii de apă, amplasaţi pe teritoriul oraşului Nădlac, inclusiv pe platformele
industriale, pot evacua apele uzate în reţelele de canalizare publică sau în cele
ale platformelor industriale numai cu respectarea condiţiilor stabilite de deţinătorul
acestor reţele şi numai dacă staţia de epurare finală a oraşului are profil
tehnologic necesar şi capacitate disponibilă. În toate cazurile este obligatorie
preepurarea locală a apelor uzate provenite de la aceşti utilizatori (art.18,
L107/1996).
(5) Proprietarul unui imobil este obligat să permită trecerea prin fondul său a reţelelor
edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeaşi zonă de natura
conductelor de apă, gaz sau altele asemenea, a canalelor şi a cablurilor electrice,
subterane ori aeriene, după caz, precum şi a oricăror alte instalaţii sau materiale
cu acelaşi scop. Această obligaţie subzistă numai pentru situaţia în care trecerea
prin altă parte ar fi imposibilă, periculoasă sau foarte costisitoare. În toate
cazurile, proprietarul are dreptul la plata unei despăgubiri juste. Dacă este vorba
despre utilităţi noi, despăgubirea trebuie să fie şi prealabilă. Clădirile, curţile şi
grădinile acestora sunt exceptate de la acest drept de trecere, dacă ea are ca
obiect conducte şi canale, subterane, în cazul în care acestea sunt utilităţi noi
(art.621, Codul Civil).
Art.32 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se
realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în
condiţiile contractelor încheiate cu consiliile locale.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot suporta costurile extinderilor de reţele
publice sau măririlor de capacitate, în special în zone rezidenţiale, dacă au
prevăzut acest lucru în programul de dezvoltare al oraşului.
(3) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în
întregime de către investitor sau de beneficiar.
(4) În vederea păstrării caracterului specific al spaţiului urban din intravilanul oraşului
Nădlac se interzice montarea supraterană pe domeniul public, a echipamentelor
tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică,
termoficare, telecomunicaţii, transport în comun, a automatelor pentru
semnalizare rutieră şi altele de această natură.
(5) Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin.4 se execută în varianta de
amplasare subterană ori după caz, în incintele sau nişele construcţiilor, cu acordul
prealabil al proprietarilor incintelor/construcţiior şi fără afectarea circulaţiei publice.
(6) Se interzice amplasarea reţelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public şi de
distribuţie a curentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă
ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.
(7) Montarea reţelelor edilitare se execută în varianta subterană, fără afectarea
circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor
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tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localităţi a reţelelor
edilitare subterane.
(8) Pe traseele reţelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme
de identificare nedestructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a
poziţiei reţelelor edilitare în plan orizontal şi vertical, în scopul executării lucrărilor
de intervenţie la acestea.
(9) Lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare se execută
de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/extindere
/modernizare/reabilitare a reţelei stradale, în conformitate cu programele
anuale/multianuale ale autorităţilor administraţiei publice, aprobate în condiţiile
legii.
(10) Documentaţiile tehnice elaborate pentru obiective de investiţii privind
realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelei stradale, precum şi a
drumurilor de interes local, judeţean şi naţional situate în extravilanul oraşului
Nădlac, dacă este cazul, vor prevedea în mod obligatoriu canale subterane în
vederea amplasării reţelelor edilitare. În situaţia drumurilor de interes local,
judeţean şi naţional situate în extravilanul localităţilor, canalele subterane se pot
amplasa în zona drumului, cu aprobarea administratorului drumului.
Art.33 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul
public sunt proprietate a oraşului Nădlac, dacă legea nu dispune altfel.
(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt
proprietate publică a statului dacă legea nu dispune altfel.
(3) Lucrările prevăzute la alin.1 şi 2, indiferent de modul de finanţare, intră în
proprietatea publică, dacă legea nu dispune altfel.
II.6. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii
Art.34 Parcelarea
(1) Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minim 4
loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare
de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării şi executarea construcţiilor cu
condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte normele legale
de igienă şi de protecţie a mediului.
(2) Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament este permisă
numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii:
a) front la stradă de minim 8 m pentru clădiri înşiruite şi respective de minim
12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;
b) suprafaţa minimă a parcelei este de 150 m2 pentru clădiri înşiruite şi
respectiv de minim 200 m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
c) adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.
(3) Sunt considerate loturi construibile doar cele care se încadrează în prevederile
alin.2.
(4) În cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura şi
parametrii zonei proiectaţi prin documentaţiile de urbanism sau amenajare a
teritoriului, schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit
legii, poate fi condiţionată de modificarea limitelor parcelelor respective, cu
acordul proprietarilor, prin reconfigurarea acestora pe baza unui plan urbanistic
zonal, aprobat potrivit legii, cu actualizarea ulterioară a planului cadastral al
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, respectiv a evidenţelor de carte
funciară (alin.3, art.311IV, L350/2001).
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Art.35 Înălţimea construcţiilor
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a
clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să
depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.
(2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate
alăturat, de aceeaşi parte a străzii.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin.1 construcţiile care au fost cuprinse într-un
plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.
Art.36 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior
nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect
exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile
general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
(3) În zonele protejate, se precizează următoarele reguli privind aspectul exterior:
- pentru monumentele propuse: sunt protejate caracteristicile arhitecturale
care dau valoare clădirilor (volum exterior şi interior, substanţă istorică
reprezentată de materiale şi accesorii ale construcţiei, detalii, finisaje, areal
natural sau artificial), caracteristicile se vor menţine la orice tip de
intervenţie;
- sunt protejate şi sunt permise următoarele aspecte: în general casa cu
dezvoltare liniară, la limita laterală a lotului şi tinzând către ocuparea
intergală a frontului (până la închiderea completa a unei curţi interioare); cu
acoperire în două, trei sau patru ape, conform tipologiilor tradiţionale;
învelitoare din ceramică sau înlocuitori naturali, tencuieli exterioare cu var
(nu se acceptă utilizarea placajelor de piatră naturală sau artificială, a
ceramicii sau finisajelor cu plăci metalice şi/sau materiale plastice);
tâmplăriile de lemn (inclusiv stratificat) pentru faţadele vizibile din stradă;
- în zonele de protecţie ale monumentelor propuse: aceleaşi ca mai sus; în
plus sunt protejate acele elemente care constituie arealul de valoare a
monumentelor respective;
- în incintele arhitecturilor majore propuse: fără precsripţii anume, ele
rezultând din documentaţiile urbanistice obligatorii pentru noile investiţii de
acest gen;
- se recomandă armonizarea aspectului exterior, indicat şi prin elementele
de mai sus cu vecinătăţile şi supravegherea arheologică a lucrărilor de
construcţie, pentru detectarea eventualelor urme ale vechilor arhitecturi
medievale.
Art.37 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarul unui imobil este obligat să permită folosirea fondului său pentru
efectuarea unor lucrări necesare fondului învecinat, precum şi accesul vecinului
pe terenul său pentru tăierea crengilor şi culegerea fructelor, în schimbul unei
despăgubiri dacă este cazul. Această obligaţie subzistă numai pentru situaţia în
care trecerea prin altă parte ar fi imposibilă, periculoasă sau foarte costisitoare
(art.622, Codul Civil).
Art.38 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la elemente structurale ale oricărei construcţii, se realizează
doar în baza unei autorizaţii de construire, cu avizul Inspectoratului de Stat în
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Construcţii Arad.
(2) Oricare dintre coproprietari are dreptul să sprijine construcţii ori să instaleze grinzi
în zidul comun cu obligaţia de a lăsa 6 cm spre celălalt coproprietar şi fără a
afecta dreptul acestuia de a sprijini construcţiile sale ori de a instala propriile
grinzi în zidul comun. Un coproprietar va avea dreptul de a scurta grinzile puse de
vecinul său până în jumătatea zidului, în cazul în care ar dori să instaleze el
însuşi grinzi ori să construiască un coş de fum în acelaşi loc (art.664, Codul Civil).
(3) Oricare dintre coproprietari poate să înalţe zidul, cu îndatorirea de a suporta
singur cheltuielile de înălţare peste limita zidului comun, precum şi cheltuielile de
reparare a părţii comune a zidului ca urmare a înălţării acestuia. În cazul în care
zidul nu poate rezista înălţării, proprietarul care doreşte să facă această înălţare
este dator să reconstruiască zidul în întregime luând din fondul său suprafaţa
pentru a asigura grosimea necesară zidului nou ridicat. Vecinul care nu a
contribuit la înălţare poate dobândi coproprietatea, plătind jumătate din valoarea
actualizată a materialelor şi manoperei folosite, precum şi, dacă este cazul,
jumătate din valoarea terenului întrebuinţat pentru îngroşarea zidului (art.665,
Codul Civil).
II.7. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri.
Art.39 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită locuri de
parcare se emite doar dacă există posibilitatea realizării acestora în afara
domeniului public.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.1, utilizarea domeniului public pentru spaţii de
parcare se stabileşte prin autorizaţia de construire de către primarul oraşului
Nădlac conform legii.
(3) Suprafeţeţe parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea
construcţiei, conform anexei nr. 3.5. la prezentul regulament, ca extras din anexa
nr. 5 la RGU.
Art.40 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creări de spaţii verzi şi
plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei, conform anexei nr.
3.6. la prezentul regulament, ca extras din anexa nr. 6 la RGU.
(2) Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul
liber pentru recreere în spaţiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la
amenajarea spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbuşti, în
condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare (art.2, L24/2007).
(3) Extinderea intravilanului oraşului Nădlac, transformarea zonelor cu alte funcţiuni
în zone rezidenţiale şi construirea pe terenuri de peste 3.000 mp aflate în
proprietatea statului, a oraşului Nădlac, a autorităţilor centrale şi locale se pot
realiza exclusiv pe baza documentaţiilor de urbanism care să prevadă un min. de
20 mp de spaţiu verde pe cap de locuitor şi un min. de 5% spaţii verzi publice
(alin.3, art.10, L24/2007).
(4) Autorităţile administraţiei publice locale Nădlac au obligaţia de a asigura din
terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de min. 26 mp/locuitor, până la data
de 31 decembrie 2013 (alin.1, art.II, OUG114/2007).
(5) În lipsa unor dispoziţii cuprinse în lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului
locului, arborii trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar, cu
excepţia acelora mai mici de 2 metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii. În caz de
nerespectare a distanţei, proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori,
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după caz, tăierea, la înălţimea cuvenită, a arborilor, plantaţiilor ori a gardurilor vii,
pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate. Proprietarul
fondului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparţinând
proprietarului vecin are dreptul de a le tăia, precum şi dreptul de a păstra fructele
căzute în mod natural pe fondul său (art.613, Codul civil).
(6) Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca
atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori
strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora (alin.1,
art.71, OUG195/2005).
(7) Actele administrative emise cu nerespectarea prevederilor aliniatului precedent
sunt lovite de nulitate absolută (alin.2, art.71, OUG195/2005).
Art.41 Împrejmuiri
(1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor
categorii de împrejmuiri:
a) Împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor,
separarea unor servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale;
b) Împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării
parcelelor aferente clădirilor şi /sau integrării clădirilor în caracterul străzilor
sau al ansamblurilor urbanistice.
(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe
ca şi în cazul aspectului exterior al construcţiei.
(3) Proprietarii terenurilor învecinate sunt obligaţi să contribuie la grăniţuire prin
reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare, suportând, în mod
egal, cheltuielile ocazionate de aceasta (art.560, Codul Civil).
(4) Orice proprietar poate să-şi îngrădească proprietatea, suportând, în condiţiile
legii, cheltuielile ocazionate (art.561, Codul Civil).
(5) Oricare dintre vecini poate obliga pe proprietarii fondurilor învecinate să contribuie
la construirea unei despărţituri comune. În lipsa unor dispoziţii legale, a
regulamentului de urbanism sau a obiceiului locului, înălţimea zidului comun va fi
stabilită de părţi, dar fără a depăşi 2 m, socotindu-se şi coama zidului (art.662,
Codul Civil).
II.8. Reguli finale
Art.42 Procesele de aprobare şi autorizare
(1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de
construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile legii 50/1991, în cazul în care
legea nu dispune altfel (alin.1, art.1, L50/1991).
(2) Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, în temeiul şi cu respectarea prevederilor
documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii (alin.2, art.2,
L50/1991).
(3) În vederea eliberării certificatelor de urbanism şi ulterior a autorizaţiile de
construire, se va proceda la parcurgerea regulilor de bază privind modul de
ocupare al terenurilor, cuprinse în cap. II al prezentului regulament, urmate de
parcurgerea prevederilor specifice la nivelul zonelor funcţionale din intravilan sau
extravilan, după caz, cuprinse în cap. IV şi V ale prezentului regulament şi
terminând cu parcurgerea prevederilor speciale la nivelul zonelor protejate şi a
celor din zonele cu riscuri naturale, cuprinse în cap. VI şi VII ale prezentul
regulament, funcţie de locaţia investiţiei.
(4) Autorizaţiile de construire pentru reţelele magistrale, căi de comunicaţie,
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amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de
infrastructură, care se execută în extravilanul localităţilor, se emit cu respectarea
planurilor de amenajare a teritoriului, avizate şi aprobate conform legii (alin.3,
art.2, L50/1991).
(5) Prin exceptare de la prevederile alin.2, se pot emite autorizaţii de construire şi
fără documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate pentru lucrările
prevăzute la alin.4, art.2 din L50/1991.
(6) Se pot executa fără autorizaţie de construcţie lucrări care nu modifică structura de
rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor, prevăzute la art.11 din
legea 50/1991.
(7) În condiţiile legii, nu se emit autorizaţii provizorii (alin.11, art.7, L50/1991).
(8) În zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un regim de protecţie, altul decât
cele prevăzute în mod expres în prezentul regulament, solicitantul autorizaţiei de
construire va obţine avizul organismelor competente.
(9) Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii
realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor (deci şi
în procesul de autorizare) a următoarelor cerinţe esenţiale:
a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate şi mediu;
d) siguranţa în exploatare;
e) protecţie împotriva zgomotului;
f) economie de energie şi izolare termică; (art.5, L10/1995)
(10) Nivelul şi cerinţele esenţiale de calitate se vor stabili de către proiectanţi şi
investitori pentru fiecare obiectiv în parte, conform reglementărilor în vigoare.
(11) Verificarea proiectelor pentru execuţia construcţiilor, în ceea ce priveşte
respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele esenţiale de calitate,
se va face numai de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, alţii decât
specialiştii elaboratori ai proiectelor (alin.1, art.13, L10/1995).
(12) Este interzisă autorizarea obiectivelor ce nu se înscriu în nivelul şi cerinţele
esenţiale de calitate minime, prevăzute în reglementările în vigoare, şi/sau
neverificate în condiţiile aliniatului precedent.
(13) Toate documentaţiile tehnice depuse în vederea eliberării autorizaţiilor de
construire, de demolare, sau de organizare a lucrărilor de execuţie, vor fi semnate
de către un arhitect cu drept de semnătură, în funcţie de competenţele specifice,
conform L184/2001 şi HG932/2010.
(14) Toate documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului depuse în vedere
aprobării de către Consiliul Local Nădlac vor fi coordonate şi semnate de către
unul sau mai mulţi specialişti cu drept de semnătură pentru documentaţii de
urbanism şi amenajarea teritoriului, în funcţie de competenţele specifice, conform
HG1519/2004.
(15) Toate documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului vor fi supuse
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborare sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin
OMDRT2701/2010 şi detaliată în Regulamentul local referitor la implicarea
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi
urbanism din oraşul Nădlac, anexă la HCL Nădlac nr.57/30.03.2011. Hotărârile
locale adoptate fără respectarea celor de mai sus sunt nule.
Art.43 Autorizarea directă
(1) În baza prevederilor Planului urbanistic general, autorizaţiile de construire se emit
direct pentru zonele pentru care există reglementări privind regimul juridic,
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economic şi tehnic al imobilelor, cuprinse în prezentul Regulamentul local de
urbanism aferent acestuia (art.312v, L350/2001).
(2) Zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau interdicţie,
care nu pot fi suficient reglementate prin Planul urbanistic general şi prezentul
Regulament, s-au evidenţiat şi delimitat în cadrul PUG, în vederea detalierii prin
planuri urbanistice zonale (art.313vi, L350/2001).
Art.44 Detalieri ale documentaţiilor de urbanism
(1) Detalierea prin plan urbanistic zonal a reglementărilor prezentului plan urbanistic
general este necesară pentru zonele nereglementate suficient, care au un grad
ridicat de complexitate, sau o dinamică urbană accentuată.
(2) Elaborarea de planuri urbanistice zonale este obligatorie pentru (alin.3, art.47,
L350/2001):
a) zonele centrale ale oraşului Nădlac;
b) zonele construite protejate;
c) parcuri industriale, parcuri de activităţi sau tehnologice;
d) zonele destinate hipermagazinelor şi/sau parcurilor comerciale;
e) zonele de producţie;
f) parcurile culturale;
g) zonele de dezvoltare a unor ansambluri rezidenţiale noi;
h) infrastructura de transport;
i) zonele supuse restructurării sau regenerării urbane;
(3) Pentru situaţia actuală, delimitarea zonelor pentru care se întocmesc planuri
urbanistice zonale obligatorii, este precizată în cadrul memoriului general şi
planşei nr. 137-PUG-3-U – Reglementări urbanistice. Zonificare funcţională, din
cadrul prezentului plan urbanistic general.
(4) Prin planul urbanistic zonal, se stabilesc în baza analizei contextului social,
cultural-istoric, urbanistic şi arhitectural, reglementări cu privire la regimul de
construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a
terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă
de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei,
caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise (alin.5, art.47,
L350/2001).
(5) Regulamentele locale de urbanism aferente planurilor urbanistice zonale vor
cuprinde şi vor detalia prevederile referitoare la modul concret de utilizare a
terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor
construite, amenajărilor şi plantaţiilor, materiale şi culori, pe zone, în conformitate
cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale acestora, stabilite în baza unui
studiu de specialitate (alin.2, art.49, L350/2001).
(6) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică,
pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate
modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de
construire în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia,
în baza unui studiu de specialitate (alin.1, art.48, L350/2001).
(7) Planul urbanistic de detaliu reglementează doar retragerile faţă de limitele laterale
şi posterioare ale parcelei, accesurile auto şi pietonale, conformarea arhitecturalvolumetrică şi modul de ocupare a terenului (alin.2, art.48, L350/2001).
(8) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea
amănunţită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul
urbanistic zonal (alin.3, art.48, L350/2001).
(9) Limitele propuse prin documentaţiile de urbanism vor urmări, de regulă, elemente
liniare stabile în timp (alin.2, art.481, L350/2001).
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(10) Avizarea sau aprobarea unor documentaţii de urbanism ale căror prevederi
referitoare la amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspectul arhitectural,
conformarea şi amplasarea golurilor, materialele utilizate, învelitoare, paletă
cromatică, încalcă, după caz, Codul civil, legislaţia specifică privind dreptul de
proprietate, sănătatea şi siguranţa populaţiei, mediu, protecţia patrimoniului de
orice natură sau protecţia peisajului este interzisă (alin.5, art.49, L350/2001).
(11) Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea
în legalitate a unor construcţii edificate fără autorizaţie de construire sau care nu
respectă prevederile autorizaţiei de construire (art.56 1, L350/2001).
(12) Documentaţiile de urbanism aprobate fără avizele prevăzute de reglementările
în vigoare sunt nule (alin.2, art.64, L350/2001).
(13) În cazul documentaţiilor de urbanism, entitatea achizitoare poate organiza, în
condiţiile legii, concurs de soluţii urbanistice, deschis specialiştilor în domeniu.
Art.45 Modificări ale documentaţiilor de urbanism
(1) Prezentul Regulament local de urbanism poate fi modificat doar după 12 luni de
la aprobare şi doar prin aceeaşi procedură ca în cazul aprobării sale iniţiale,
împreună cu Planul urbanistic general.
(2) În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită
o modificare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona
respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura
obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după
caz, prin certificatul de urbanism :
a) să respingă cererea în mod justificat cererea de modificare a prevederilor
documentaţilor de urbanism aprobate;
b) să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborarea şi aprobarea de către
autoritatea publică locală a unui plan urbanistic zonal;
c) să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborarea unui plan urbanistic
zonal, prin grija investitorului privat, în condiţiile legii, şi de aprobarea
acestuia de către autoritatea publică locală, numai în situaţia solicitării
construirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine,
hipermagazine, parcuri comerciale, parcuri culturale, zone de producţie,
zone de dezvoltare a unor ansambluri rezidenţiale noi, infrastructura de
transport, în situaţia extinderii intravilanului cu cel puţin 10.000 m 2 pentru
funcţiuni de locuire sau cu cel puţin 5.000 m2 pentru funcţiuni de servicii
sau producţie;
d) să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborarea şi aprobarea unui plan
urbanistic de detaliu;
e) să permită întocmirea documentaţiei tehnice pentru autorizaţia de
construire, în situaţia solicitării construirii pe o parcelă în cadrul unui front
construit continuu preexistent în care clădirile de pe parcelele adiacente au
acelaşi regim de înălţime cu cel solicitat.
(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin.2, lit. c), iniţierea planului urbanistic zonal se
face după obţinerea unui aviz de oportunitate întocmit de arhitectul-şef şi aprobat
de primarul oraşului.
(4) Prin avizul de oportunitate se stabilesc următoarele:
a) teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;
b) categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi;
c) reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare;
d) reglementări privind asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor;
e) capacităţi şi indicatori maximali pentru volumele de marfă vehiculate, emisii
de noxe.
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(5) După elaborarea şi aprobarea conform legii a Planului urbanistic zonal sau de
detaliu menţionate mai sus, se poate întocmi documentaţia tehnică în vederea
obţinerii autorizaţiei de construire (alin.1-5, art.32, L350/2001).
(6) În prezentul Regulament se instituie zone ce nu pot fi modificate sau derogate
prin plan urbanistic zonal sau de detaliu. Aceste prevederi se aplică în mod
obligatoriu zonelor asupra cărora este instituit un regim special de protecţie
prevăzut în legislaţia în vigoare şi detaliat în capitolele VI şi VII ale prezentului
regulament (alin.5-6, art.46, L350/2001).
(7) În absenţa Planului urbanistic general aprobat, sau pe teritoriile necuprinse în
cadrul teritoriului intravilan stabilit prin prezentul Plan urbanistic general, se pot
realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnico-edilitare, precum şi orice alte
investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat conform legii şi
cu respectarea Regulamentului general de urbanism, dacă legea nu dispune altfel
(alin.1, art.65, L350/2001).
(8) Documentaţiile de urbanism modificate fără respectarea prevederilor legale
privitoare la avizarea şi aprobarea acestora sunt nule (alin.2, art.65, L350/2001).
(9) În activitatea arhitectului-şef al oraşului, acesta este sprijinit de Comisia tehnică
de amenajarea teritoriului şi urbanism, comisie cu rol consultativ, care asigură
fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor (alin.5, art.36,
L350/2001).
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CAPITOLUL III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ
III.1.

Zone şi subzone funcţionale

Art.46 Generalităţi
(1) Zona funcţională reprezintă o parte din teritoriul unei localităţi în care, prin
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se determină funcţiunea
dominantă existentă şi viitoare. Zona funcţională poate rezulta din mai multe părţi
cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona
spaţiilor verzi etc.) (anexa la L350/2001).
(2) Zonificarea funcţională este acţiunea împărţirii teritoriului în zone funcţionale
(anexa la L350/2001).
(3) Subzona funcţională reprezintă o parte din teritoriul unei zone funcţionale,
cuprinsă într-o singură unitate teritorială de referinţă, omogenă din punct de
vedere al caracteristicilor urbanistice, asupra căreia se pot aplica acelaşi set de
reguli.
Art.47 Zone şi subzone funcţionale
(1) Teritoriului intravilan Nădlac este compus din următoarele zone şi subzone
funcţionale:
a) C – Zona centrală, compusă din:
- Cc – subzona centrală preponderent comercială
- Cis – subzona centrală cu instituţii şi servicii publice
- Cli – subzona centrală cu clădiri de locuit înalte cu parter comercial
- Clm – subzona centrală cu locuinţe mici, urbane.
- Csp – subzonă centrală cu scuaruri verzi amenajate
b) LM – Zona pentru locuinţe mici şi medii (până la 3 niveluri), compusă din:
- LMc – subzona de locuit şi dotări de interes public
- LMi – subzona de locuit şi mică industrie
- LMu – subzona de locuit cu locuinţe preponderent urbane
- LMr – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale.
c) LI – Zona pentru locuinţe înalte (peste 3 niveluri)
d) IS – Zona pentru instituţii şi servicii, compusă din:
- ISs – subzona de servicii
- ISc – subzona de comerţ
- ISim – subzona de servicii şi mici ateliere
- ISp – subzona de servicii şi bariere verzi de protecţie
e) ID – Zona pentru unităţi industriale şi depozitare, compusă din:
- ID – subzona de unităţi mari industriale şi depozitare
- IDm – subzona de mică industrie şi mică depozitare
- IDs – subzona de industrie şi servicii
- IDms – subzona de mică industrie, mică depozitare şi servicii
- IDa – subzona de industrie şi agricultură.
f) A – Zona pentru unităţi agro-zootehnice, compusă din:
- A – subzona de unităţi agricole
- Az – subzona de unităţi zootehnice
- Am – subzona de unităţi mixte agro-zootehnice
g) AG – Zona pentru grădinărit
h) CC – Zona pentru căi de comunicaţie şi construcţii aferente, compusă din:
- CCr – subzona pentru căi de comunicaţie rutieră
- CCf – subzona pentru căi de comunicaţie feroviară
- CCt – subzona pentru unităţi de transport auto
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i) SP – Zona pentru spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie, sport şi
agrement, compusă din:
- SPp – subzona de parcuri, grădini publice şi scuaruri
- SPs – subzona de dotări sportive
- SPa – subzona de dotări de agrement şi recreere
- SPpr – subzona de plantaţii de protecţie
- SPpd – subzona de păduri amenajate ca pădure-parc
j) DS – Zona cu destinaţie specială: militară şi grăniceri, compusă din:
- DSm – subzona de unităţi militare
- DSg – subzona de unităţi şi dotări grănicereşti
k) GC – Zona pentru gospodărie comunală: compusă din:
- GCc – subzona de cimitire
- GC – subzona pentru gospodărie comunală de rezervă
l) TE – Zona pentru echipare edilitară, compusă din:
- TEif – subzona pentru echipări de îmbunătăţiri funciare
- TEh – subzona de gospodărie de apă
- TEe – subzona de epurare a apelor uzate
(2) Subzonele existente sunt notate cu „e” la sfârşitul notării, iar cele propuse cu „p”.
(3) Notarea tipurilor de subzone funcţionale ţine cont de tipul specific de funcţiune,
UTR-ul din care face parte şi distincţia între existent şi propus. Spre ex. LMu7e,
reprezintă: LM – zona funcţională (locuinţe mici), u – subzona funcţională
(locuinţe preponderent urbane), 7 – nr. UTR, e – subzonă existentă; sau ISc20p
reprezintă: IS – zona funcţională (instituţii şi servicii), c – subzona funcţională
(comercială), 20 – nr. UTR, p – subzonă propusă. În situaţia în care în acelaşi
UTR, există mai multe subzone funcţionale similare, dar separate teritorial,
distincţia între ele se va face cu ajutorul literelor a, b, c, etc. Spre ex. LMr12bp
reprezintă: LMr12 – se va citi după indicaţiile de mai sus, b – reprezintă a doua
subzonă funcţională similară din acelaşi UTR, separată teritorial de celelalte
subzone similare iar p – propusă.
III.2.

Unităţi teritoriale de referinţă

Art.48 Unităţi teritoriale de referinţă
(1) Unitatea teritorială de referinţă (UTR) reprezintă o subdiviziune urbanistică a
teritoriului intravilan al oraşului Nădlac, delimitată pe limite cadastrale,
caracterizată prin omogenitate funcţională şi morfologică din punct de vedere
urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă.
UTR se delimitează, după caz, în funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici
similare, evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar şi mod
de construire omogen, folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor,
regim juridic al imobilelor similar (anexa nr.2 la L350/2001).
(2) Teritoriul intravilan al oraşului Nădlac a fost împărţit în următoarele unităţi
teritoriale de referinţă:
- U.T.R. 1 – Zona Centrului Românesc, existentă
- U.T.R. 2 – Zona Centrului Slovac, existentă
- U.T.R. 3 – Zona urbană de legătură între cele două centre, existentă
- U.T.R. 4 – Zona de Pădure de la Est, propusă
- U.T.R. 5 – Zona de locuinţe preponderent rurale din Sud-Vest, existentă
- U.T.R. 6 – Zona de servicii şi sport-agrement de la Vest, existentă
- U.T.R. 7 – Zona de locuinţe preponderent rurale de la Nord-Vest, existentă
- U.T.R. 8 – Zona mixtă a cimitirelor de la Nord, existentă
- U.T.R. 9 – Zona de locuit la Nord, propusă
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U.T.R. 10 – Zona unităţilor agricole de la Nord, existentă
U.T.R. 11 – Zona unităţilor industriale propuse la Nord, propusă
U.T.R. 12 – Zona de locuinţe de la Est, existentă
U.T.R. 13 – Zona unităţilor agricole de la Est, existentă
U.T.R. 14 – Zona de activităţi economice mixtă de la Est, propusă
U.T.R. 15 – Zona unităţilor industriale mari de la Est, existente şi propuse
U.T.R. 16 – Zona feroviară de la Sud-Est, existentă
U.T.R. 17 – Zona de servicii şi industrie de la Est, existentă şi propusă
U.T.R. 18 – Zona de locuinţe de la Est, de legătură cu Viile Vechi, existentă
U.T.R. 19 – Cartierul Viile Vechi, existent
U.T.R. 20 – Trup izolat PTF şi servicii aferente, existent şi extins
U.T.R. 21 – Trup izolat fermă piscicolă
U.T.R. 22 – Trup izolat gospodărie comunală, fostă Staţie de Epurare Trup
izolat unităţi agricole, existent
U.T.R. 23 – Trup izolat unităţi industriale şi depozitare, propus
U.T.R. 24 – Trup izolat unităţi agro-zootehnice, funcţiune existentă, propus
spre a fi introdus în intravilan
U.T.R. 25 – Trup izolat unităţi agro-zootehnice, existent
U.T.R. 26 – Trup izolat unităţi agro-zootehnice, existent
U.T.R. 27 – Trup izolat unităţi cu destinaţie specială de grăniceri, existent
U.T.R. 28 – Trup izolat unităţi agro-zootehnice, existent
U.T.R. 29 – Trup izolat unităţi agro-zootehnice, existent
U.T.R. 30 – Trup izolat unităţi agro-zootehnice, existent
U.T.R. 31 – Trup izolat unităţi zootehnice, existent
U.T.R. 32 – Trup izolat unităţi zootehnice, existent
U.T.R. 33 – Trup izolat unităţi agro-zootehnice, funcţiune existentă, propus
spre a fi introdus în intravilan
U.T.R. 34 – Trup izolat unităţi agricole, existent
U.T.R. 35 – Trup izolat unităţi agricole, existent
U.T.R. 36 – Trup izolat unităţi agricole, existent
U.T.R. 37 – Trup izolat unităţi industriale şi agricole, propus prin conversie
U.T.R. 38 – Trup izolat unităţi zootehnice, existent
U.T.R. 39 – Trup izolat servicii şi unităţi de mică industrie, existent şi
propus
U.T.R. 40 – Trup izolat unităţi zootehnice, existent
U.T.R. 41 – Trup izolat unităţi industriale şi servicii, propus prin conversie
U.T.R. 42 – Trup izolat unităţi agricole, existent
U.T.R. 43 – Trup izolat unităţi agricole, existent
U.T.R. 44 – Trup izolat unităţi agricole, existent
U.T.R. 45 – Trup izolat unităţi agricole, existent
U.T.R. 46 – Trup izolat unităţi zootehnice, existent şi propus
U.T.R. 47 – Trup izolat unităţi industriale, parc petrolier, existent
U.T.R. 48 – Trup izolat unităţi cu destinaţie specială, pichet de grăniceri,
existent
U.T.R. 49 – Trup izolat unităţi agricole, existent
U.T.R. 50 – Trup izolat unităţi agricole, existent
U.T.R. 51 – Trup izolat unităţi cu destinaţie specială, pichet de grăniceri,
existent
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CAPITOLUL IV. PREVEDERI SPECIFICE LA NIVELUL ZONELOR
FUNCŢIONALE DIN INTRAVILAN
IV.1.

C – Zona centrală

IV.1.1. Generalităţi
IV.1.1.1. Introducere
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona centrală reprezintă arealul în care se găsesc majoritatea instituţiilor şi
serviciilor publice, precum şi zonele urbane valoroase din oraşul Nădlac.
(2) Delimitarea zonelor centrale a ţinut cont de delimitarea din Planul urbanistic
general vechi precum şi de concluziile studiului de fundamentare istoric.
(3) Oraşul Nădlac are un caracter bipolar din punct de vedere al zonei centrale,
aceasta fiind constituită din centrul slovac şi centrul românesc, cuprinse în UTRuri diferite.
(4) Autorizarea executării construcţiilor va ţine cont în mod obligatoriu şi de cap. VI.2
- Zone construite protejate şi VII.1 – Zone cu risc natural seismic, din prezentul
regulament.
IV.1.1.2. Subzone funcţionale
Art.2 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Zona centrală este constituită din următoarele subzone funcţionale:
a) C1 – Zona centrului românesc, desfăşurată de-a lungul str. 1 Decembrie şi
intersecţia sa cu str. I. Slavici, cuprinsă în UTR 1 şi compusă din:
- Cis1e – subzona centrală cu instituţii şi servicii publice, existente
b) C2 – Zona centrului slovac, desfăşurată în jurul Pieţei Unirii şi în cvartalele
învecinate, cuprinsă în UTR 2 şi compusă din:
- Cc2e – subzona centrală preponderent comercială, existentă,
cuprinzând latura sudică a Pieţei Unirii
- Cli2e – subzona centrală cu clădiri de locuit înalte cu parter
comercial, existente
- Clm2e – subzona centrală cu locuinţe mici, preponderent urbane,
existente
- Csp2e – subzona centrală destinată spaţiilor verzi din Piaţa Unirii,
existente
Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunile dominante ale zonei sunt instituţiile şi serviciile publice, precum şi
locuirea de tip urban, după cum urmează:
- Cis1e – Instituţii ale administraţiei publice locale şi unităţi teritoriale ale
administraţiei, cult
- Cc2e – Unităţi de comerţ şi cult
- Cli2e – Locuinţe înalte cu parter comercial
- Clm2e – Locuinţe mici, preponderent urbane, valoroase
- Csp2e – Parc central amenajat, cu arbori bătrâni şi înalţi
Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei centrale sunt următoarele:
- Cis1e – Construcţii destinate cultelor, învăţământului, comerţului,
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serviciilor, asistenţei medicale, culturii
Cc2e – Construcţii destinate locuinţelor, birourilor, comerţului şi serviciilor
Cli2e – Construcţii destinate comerţului, serviciilor, învăţământului,
instituţiilor financiar bancare, locuinţelor mici
Clm2e – Construcţii destinate învăţământului, asistenţei medicale,
comerţului, serviciilor, birourilor, turismului
Csp2e – nu sunt admise.

IV.1.2.Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă, mai puţin în subzona Csp2e, utilizarea terenurilor pentru
amplasarea de construcţii şi amenajări pentru următoarele funcţiuni:
- administrative (administraţie publică locală, alte instituţii, sedii de partid,
sedii de birouri);
- financiar-bancare (sedii de bănci, sedii de societăţi de asigurări, burse de
valori şi mărfuri);
- comerciale (comerţ nealimentar, magazin general, supermagazin, piaţă
agroalimentară, comerţ alimentar, alimentaţie publică, servicii- poştă,
telecomunicaţii, frizerie, etc);
- cult (lăcaşe de cult);
- cultură (expoziţii, muzee, biblioteci, cluburi, săli de reuniune, case de
cultură, centre şi complexe culturale, cinematografe, teatre, săli
polivalente);
- învăţământ (grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, licee, şcoli profesionale,
şcoli postliceale);
- sănătate (spital general, spitale de specialitate, dispensar policlinic,
dispensar urban, alte unităţi cu specific medical-centre recoltare sânge,
medicină preventivă, staţii de salvare, farmacii, creşe şi creşe speciale
pentru copii, leagăn de copii);
- asistenţă socială (cămine şi azile de bătrâni, centre de asistenţă socială,
case de primire, etc);
- agrement (cluburi de agrement, cazinouri, locuri de joacă pentru copii,
parcuri, scuaruri);
- turism (hotel, hotel apartament, motel, vile);
- locuire (individuală);
- tehnico-edilitare.
Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) În interiorul zonelor protejate şi de protecţie autorizarea construcţiilor şi
amenajărilor este permisă numai cu avizul organelor de specialitate.
(2) Sunt permise mici unităţi de producţie nepoluante şi servicii, ambele cu număr
mic de angajaţi.
(3) Sunt permise unele conversii/reconversii ale funcţionale ale clădirilor istorice
existente, în cazuri cerute de reabilitarea zonei istorice, cu condiţia ca noile
funcţiuni să fie compatibile cu arhitectura existentă.
(4) La autorizarea executării construcţiilor se va solicita obligatoriu avizul Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional sau autorităţilor descentralizate, după caz,
precum şi descărcarea de sarcină arheologică.
(5) În subzona Csp2e se vor aplica toate condiţiile cuprinse în cap.IV.7 al prezentului
regulament.
(6) La autorizarea executării construcţiilor este obligatorie respectarea prevederilor
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capitolului VI.2. şi VII.1. ale prezentului regulament.
Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Autorizarea executării construcţiilor în zonele centrale, cu excepţia celor destinate
locuinţelor şi echipării tehnico-edilitare este permisă numai după întocmirea şi
aprobarea conform legii a unui Plan urbanistic zonal sau de detaliu, după caz,
pentru zona sau amplasamentul destinat construcţiei.
(2) Autorizarea executării construcţiilor în arealele monumentelor istorice şi zonelor
protejate, este condiţionată de cercetarea arheologică efectuată prealabil, inclusiv
pentru descărcare de sarcină istorică/arheologică.
Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri
tehnologice grave sau poluarea aerului sau solului.
(2) Este interzisă amplasarea altor tipuri de funcţiuni decât cele menţionate la art.5
Utilizări permise şi art.6 Utilizări permise cu condiţii.
(3) Este interzisă amplasarea construcţiilor destinate:
- locuirii colective noi;
- industrii sau servicii poluante;
- comerţ şi depozitare en-gros;
- relee de emisie pentru telecomunicaţii, pe sol sau pe clădiri.
(4) Este interzisă conversia/reconversia funcţională a clădirilor istorice incompatibile
cu arhitectura existentă (prin relaţiile funcţionale cerute, prin dotare, prin gabarit,
etc.).
(5) În subzona Csp2e – subzonă centrală cu destinaţia parc amenajat, este interzisă
amplasarea oricărui tip de construcţie, cu excepţia celor destinate amenajării
peisagere şi a mobilierului urban aferent (inclusiv tonete mobile, realizate în
spiritul atmosferei zonei istorice) şi echipării tehnico edilitare amplasate subteran.
IV.1.3.Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.1.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea construcţiilor va fi cea care rezultă din geometria parcelarului existent.
(2) Autorizarea construcţiilor se va face numai în condiţia respectării anexei nr.3 la
RGU.
(3) În aceste condiţii se instituie următoarele condiţii şi recomandări privind orientarea
faţă de punctele cardinale:
a) construcţii administrative şi financiar-bancare: se recomandă orientarea,
astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor;
b) construcţii comerciale: se recomandă orientarea , astfel încât să se asigure
însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor; se recomandă orientarea
spre nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de
preparare;
c) construcţii de cult: condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
d) construcţii de cultură: se recomandă ca spaţiile de lectură şi sălile de
expunere să fie orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde
încadrarea în zonă nu permite o astfel de orientare a sălilor de lectură şi a
sălilor de expunere, rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă; pentru
cinematografe, teatre şi săli polivalente nu se impun condiţii de orientare;
e) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
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învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest;
bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile
de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud;
f) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:
- saloanele şi rezervele vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest;
- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi
orientate sud, sud-est, sud-vest;
g) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau
sud-est;
h) construcţii de locuinţe: toate încăperile de locuit vor fi amplasate astfel
încât sa se asigure cel puţin 1 ½ ore de însorire directă la solstiţiul de
iarnă; se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.
Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de protecţie a drumurilor publice se pot autoriza orice construcţii şi
amenajări adiacente drumurilor publice cu avizul conform al organelor de
specialitate.
(2) În zona de protecţia a drumurilor publice se pot autoriza cu avizul organelor
specializate, în afara construcţiilor menţionate în alin. (1) următoarele construcţii
şi amenajări: parcaje, lucrări de echipare edilitară, mobilier urban, panouri
publicitare încadrate atmosferei istorice.
(3) Este interzisă amplasarea unor construcţii sau amenajări care prin amplasare,
configuraţie sau exploatare împietează asupra bunei desfăşurări a traficului.
Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Următoarele tipuri de aliniament sunt obligatorii:
a) pentru clădirile publice monument şi neclasate individual: se menţine
regimul de aliniere actual;
b) pentru locuinţe: în aliniamentul existent, adică la frontul stradal
(densificarea se va produce prin mansardare sau în spatele clădirii din
frontul existent);
c) pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente şi
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau PUD
(reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie
istorică şi a morfo-structurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi
nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.
(2) Autorizaţia de construire se eliberează numai dacă înălţimea clădirii nu depăşeşte
distanţa măsurată pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat
punct al aliniamentului propus.
Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de
următoarele condiţii:
- construcţiile pentru locuinţe se vor amplasa la limita laterală a loturilor, sau
conform tipologiei existente pe loturile vecine;
- pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente şi
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau PUD
(reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie
istorică şi a morfo-structurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi
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nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa;
- în cazul retragerii faţă de limitele laterale ale parcelei, se vor respecta
prevererile Codului civil cu privire la vederea directă şi vederea piezişă;
- în cazul construcţiilor de utilitate publică distanţele minime necesare se
stabilesc pa baza avizului unităţii de pompieri;
- pentru clădirile retrase faţă de limita laterală de proprietate ce se
învecinează cu o parcelă pentru locuit, cu înălţimea la cornişă mai mare de
4 m şi deschideri sau balcoane spre limita laterală de proprietate , se
recomandă ca retragerea faţă de limita laterală , spre parcela de locuit, să
fie de cel puţin ½ din înălţimea clădirii propuse;
(2) În cazul amplasării pe limita laterală de proprietate şi când aceasta se alipeşte de
o clădire vecină existentă, este obligatorie obţinerea avizulul Inspectoratului de
Stat în Construcţii teritorial.
(3) Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei se va face ţinând cont de
următoarele condiţii:
- în cazul construcţiilor de locuinţe, corpul principal al locuinţei nu va putea
depăşi ½ din lungimea parcelei, sau regula generală întâlnită în cvartalul
respectiv, dacă prima condiţie nu este respectată la fondul construit
existent din cvartal;
- construcţiile anexe, parter, vor putea fi amplasate şi în restul parcelei,
inclusiv pe limita posterioară a parcelei, cu respectare prevererile Codului
civil cu privire la vederea directă şi vederea piezişă;
- pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente şi
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau PUD
(reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie
istorică şi a morfo-structurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi
nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa;
(4) Amplasarea construcţiilor de pe aceeaşi parcelă va respecta distanţa minimă
obligatorie de ½ din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 3m.
IV.1.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art.13 Accese carosabile
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură acces la
drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.
(2) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor; în situaţii
speciale, accesibilitatea auto se va adapta contextului istoric, conform unor studii
specifice.
(3) Accesele la drumurile publice se va face cu avizul administratorului acestora.
(4) Stabilirea condiţiilor, tipului şi numărului de accese carosabile se face conform
Anexei 4 la RGU, preluată în anexa 3.4. la prezentul regulament, în raport cu:
- destinaţia, structura funcţională şi capacitatea construcţiei;
- accesele dimensionate ca număr şi capacitate în funcţie de caracteristicile
construcţiei;
- accesele directe la reţeaua majoră de circulaţie urbană;
- condiţiile de fluenţă, securitate, confort şi bună desfăşurare a circulaţiei
generale.
(5) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie să permită accesul autospecialelor în
caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80 m lăţime
şi 4,20 m înălţime. În cazul unor curţi interioare cu suprafaţa mai mare de 600 mp,
asigurarea unor accese dimensionate în condiţiile anterior expuse este
obligatorie.
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Art.14 Accese pietonale
(1) Amenajările urbane vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea de piste
de biciclişti în cadrul profilelor stradale.
(2) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă
numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit cu destinaţia şi importanţa
construcţiei.
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor
cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.
(4) În situaţii excepţionale, în cazul clădirilor care au curţi interioare cu suprafaţă mai
mare de 600 m şi în care nu se poate asigura acces carosabil calibrat pentru
autospecialele de intervenţie în caz de incendiu, se va asigura accesul pietonal
pentru personalul de intervenţii prin intermediul unui culuar având cel puţin 1,50
m lăţime şi 1,90 m înălţime.
IV.1.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea
racordării acestora la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de
energie electrică.
(2) Toate branşamentele şi racordurile la reţelele aeriene existente se vor executa în
regim subteran.
(3) Cheltuielile de branşare sau racordare realizate pe terenurile proprietate privată
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitor sau
beneficiar.
Art.16 Realizarea de reţele edilitare
(1) În cazul necesităţii, în vederea racordării, de mărire a capacităţii reţelelor sau de
extindere a acestora, lucrările se vor executa integral, sau în cote părţi, în condiţii
contractuale, pe cheltuiala beneficiarilor sau investitorilor.
Art.17 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de alimentare cu energie termică, reţelele termice aflate în
serviciul public aparţin de drept SC APOTERM SA.
(2) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor, reţelele şi instalaţiile de alimentare cu
energie electrică, gaze şi telefonie, aflate în serviciul public, aparţin companiilor
naţionale de distribuţie, dacă legea nu dispune altfel.
IV.1.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale
construcţiilor
Art.18 Parcelarea
(1) Nu se permit noi lotizări.
(2) Parcelele existente sunt construibile indiferent de gabarit şi formă, exceptându-se
astfel de la prescripţiile RGU.
Art.19 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor va respecta regimul mediu de înălţime al subzonei.
(2) Regimul de înălţime al subzonelor din zona centrală este următorul:
- Cis1e – P+1E+M
- Cc2e – P+2E+M
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Cli2e – P+4E, pentru construcţiile de locuinţe colective existente şi
P+2E+M pentru restul construcţiilor.
- Clm2e – P+1E+M
- Csp2e – nu sunt permise construcţii
(3) Nivelurile menţionate la articolul precedent, se referă la niveluri respectând
gabaritele zonei, dar maxim 3,50m; în cazul unor plombări, se vor respecta
înălţimile clădirilor învecinate.
(4) În cazul construcţiilor existente, prin mansardă se înţelege un nivel cu un parapet
de max.1,50m.
(5) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente şi
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau PUD (reglementări
care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG,
ci le vor nuanţa.
Art.20 Capacitatea construcţiilor
(1) În sălile unităţilor de cultură (teatre, cinematografe, cămine culturale şi altele
asemenea) nu se va permite accesul unui număr de persoane mai mare decât
capacitatea proiectată şi autorizată sanitar. În funcţie de cubaj şi de ventilaţie se
va asigura un volum minim de aer de 30 mc/om/h (art.55, anexa la
OMS536/1997).
Art.21 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine zonei centrale. Se va urmări integrarea construcţiei din următoarele
puncte de vedere:
- conform construcţiei;
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje;
- culorile ansamblului şi ale detaliilor;
- conformarea faţadei, amplasarea şi dimensiunile golurilor.
(2) Aspectul clădirilor va răspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii europene de
„coerenţă” şi „eleganţă”.
(3) În ceea ce priveşte aspectul exterior, la autorizarea executării construcţiior se va
respecta şi cap. VI.2.-Zone construite protejate, din prezentul regulament.
Art.22 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la fondul construit existent se va face păstrând caracteristicile
generale ale zonei.
(2) La autorizarea executării intervenţiilor asupra construcţiior se va respecta
obligatoriu cap. VI.2.-Zone construite protejate, din prezentul regulament. În linii
generale, în aceste zone se permit următoarele tipuri de intervenţii:
- consolidare-reabilitare, restaurare, conversie/reconversie funcţională (în
cazuri impuse de reabilitarea zonei, dar respectând caracteristicile
arhitecturii existente – în ceea ce priveşte relaţiile funcţionale cerute,
dotare, gabarit, etc.);
- demolarea şi reconstrucţia sunt permise doar ca urmare a unei expertize
care recomandă aceasta (pentru monumentele clasate acest fapt este
permis doar după derularea acţiunii de declasare parţială sau totală);
- pentru orice altă intervenţie în ansamblul de arhitectură protejat şi a
monumentului de arhitectură, se va obţine avizul Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, sau organismelor sale deconcentrate, după caz,
specificate de legislaţia în vigoare;
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pentru ariile susceptibile de a conţine vestigii arheologice se permit:
intervenţii constructive (în special de infrastructură) dar supravegheate
arheologic, pentru a permite detectarea şi protejarea urmelor arhitecturilor
medievale dispărute;
- pentru monumentele izolate, se interzic: modificarea arhitecturii faţadei
(inclusiv a tipului materialelor de finisaj existente), schimbarea sistemului
de acoperire.
(3) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile şi
pe baza Avizulul Inspectoratului de Stat în Construcţii.
Art.23 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori
este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.
IV.1.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi
împrejmuiri
Art.24 Parcaje
(1) Gradul de dotare cu parcaje a subzonelor şi a construcţiilor pentru care se solicită
autorizaţia de construire va fi conform anexei 5 la RGU, preluată în anexa 3.5. din
prezentul Regulament.
(2) Se permite realizarea de parcaje, pentru unităţile de utilitate publică, amplasate
pe terenuri aparţinând domeniului public.
(3) Se recomandă rezolvarea unor parcaje grupate (recomandabil să fie înierbate), în
zone care permit această rezolvare şi conform studiilor specifice.
(4) Autorizarea construcţiilor de locuinţe este condiţionată de asigurarea numărului
de parcaje în interiorul parcelei pe care se construieşte.
(5) Nu se admite parcarea autovehiculelor în curţile clădirilor declarate sau propuse a
fi monumente istorice.
Art.25 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor menţine actualele spaţii verzi şi se vor completa cu aliniamente plantate
între trotuare şi rigole.
(2) Se interzic rezolvările de parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali
sau a parcurilor.
(3) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât să nu afecteze
funcţionalitatea căilor de circulaţie rutieră sau pietonală.
(4) În subzona Csp2e, se va da o atenţie deosebită întreţinerii şi amenajării parcului
existent, dintr-o perspectivă durabilă.
Art.26 Spaţii libere
(1) Spaţiile publice libere, de tip scuar, piaţă vor fi amenajate la standarde urbane,
incluzând mobilier urban şi plantaţii ornamentale.
(2) Spaţii libere private, situate între aliniament şi construcţii se vor amenaja peisager
sau urban după caz.
Art.27 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile construcţiilor cu funcţiuni de utilitate publică vor fi transparente.
(2) Împrejmiurile pot purta panouri publicitare, dacă nu intră în contradicţie cu
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aspectul general al zonei.
(3) Împrejmuirile pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor pe care sunt
construite locuinţe vor fi transparente, cu excepţia celor din zona curţilor care vor
fi opace. Înălţimea lor va fi de mininim 2 m şi maxim 2,20 m.
(4) Împrejmuirile zonelor protejate va fi conform tipologiilor tradiţionale şi din
materiale tradiţionale (zidărie, lemn, fier forjat).
IV.1.4. Indicatori urbanistici maximali
Art.28 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al
terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare subzonă
funcţională după cum urmează:
- Cis1e – POT max 80%
- Cc2e – POT max 80%
- Cli2e – POT max 20% pentru locuinţele colective; POT max 40% restul.
- Clm2e – POT max 40%
- Csp2e – POT max 10%
(2) Pentru dotările şi utilităţile publice noi, se va stabili prin Plan Urbanistic Zonal.
Art.29 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului
de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare
subzonă funcţională după cum urmează:
- Cis1e – CUT max 2,4
- Cc2e – CUT max 3,2
- Cli2e – CUT max 1,6
- Clm2e – CUT max 1,2
- Csp2e – CUT max 0,1
(2) Pentru dotările şi utilităţile publice noi, se va stabili prin Plan Urbanistic Zonal.
IV.2.

L – Zona pentru locuinţe

IV.2.1. Generalităţi
IV.2.1.1. Noţiuni introductive
Art.1 Locuinţa
(1) În sensul legii, locuinţa este o construcţie alcătuită din una sau mai multe camere
de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele
de locuit ale unei persoane sau familii (lit.a, art.2, L114/1996).
(2) Locuinţa convenabilă este locuinţa care, prin gradul de satisfacere a raportului
dintre cerinţa utilizatorului şi caracteristicile locuinţei, la un moment dat, acoperă
necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, asigurând
exigenţele minimale prezentate în anexa nr. 1 la L114/1996.
(3) Funcţie de destinaţie, locuinţele pot fi: private, sociale, de serviciu, de intervenţie,
de necesitate, de protocol şi case de vacanţă (lit.c-h, art.2, L114/1996).
(4) Funcţie de tipul de proprietate, locuinţele pot fi: individuale - unitate individuală şi
locuinţă individuală - şi condominiu - unele proprietăţi sunt comune iar restul sunt
individuale - (lit.c-h, art.2, L114/1996).
(5) Funcţie de modul de constituire funcţional-volumetrică, locuinţele pot fi constituite
în: locuinţe individuale, unifamiliale – amplasate izolat, cuplat sau înşiruit - ,
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ansambluri rezidenţiale – formate din locuinţe multifamiliale amplasate izolat,
cuplat sau înşiruit, de obicei cu max. trei niveluri – şi clădiri de locuit multietajate –
cu peste trei niveluri.
(6) Locuinţa de tip duplex, reprezintă o locuinţă ce de desfăşoară pe două niveluri, iar
locuinţa de tip triplex, reprezintă o locuinţă ce se desfăşoară pe trei niveluri,
ş.a.m.d.
Art.2 Funcţiuni de locuire
(1) Prin funcţiuni de locuire se înţelege: locuinţe, case de vacanţă şi alte construcţii
cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi
sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de
nefamilişti, sanatorii, cămine pentru organizarea de şantier, cămine de garnizoană
(alin.4, art.18, RGU).
IV.2.1.2. Prescripţii generale
Art.3 Exigenţele minimale de calitate
(1) Autorizarea executării constructiilor de locuinte noi, indiferent de natura
proprietăţii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigentelor
minimale, prevăzute în anexa nr.1 la L114/1996. Consiliul local Nădlac, poate
autoriza executarea etapizată a construcţiilor de locuinţe (art.3, L114/1996).
Art.4 Locuinţele sociale
(1) Locuinţele sociale de pe teritoriul administrativ Nădlac aparţin domeniului public al
oraşului Nădlac (art.39, L114/1996).
(2) Locuinţele sociale se vor amplasa numai pe terenurile aparţinând oraşului Nădlac
(art.40, L114/1996).
Art.5 Locuinţele de serviciu
(1) Locuinţele de serviciu finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetul local se
realizează cu respectarea suprafetei utile şi a dotărilor, în limita suprafeţei
construite pe apartament, potrivit anexei nr.1 la L114/1996 (alin.1, art.53,
L114/1996).
(2) Locuinţele de serviciu se vor amplasa dupa cum urmează (alin.2, art.53,
L114/1996):
a) pe terenurile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativteritoriale, pentru locuinţele finanţate de la bugetul de stat sau de la
bugetele locale, cu asigurarea viabilizării terenurilor, potrivit prevederilor
art.12, din L114/1996;
b) pe terenurile aparţinând agenţilor economici, pentru locuinţele şi lucrările
de viabilizare a terenurilor, finantate din bugetele acestora.
(3) În situaţii deosebite, determinate de natura amplasamentului şi de caracterul
zonei, cu aprobarea ordonatorilor de credite, locuinţele de serviciu se pot construi
cu suprafeţe majorate cu până la 20% faţă de cele prevăzute în anexa nr.1 la
L114/1996, iar peste aceasta limita, cu aprobarea Guvernului (alin.3, art.53,
L114/1996).
(4) Locuinţele de serviciu realizate în condiţiile legii, finanţate din bugetul de stat şi
din bugetul locale, pot fi vândute în condiţiile legii, cu aprobarea Guvernului, în
situaţia în care activitatea care a generat realizarea locuinţelor respective s-a
restrâns sau a încetat (alin.4, art.53, L114/1996).
Art.6 Locuinţele de intervenţie
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(1) Locuinţa de intervenţie urmează regimul locuinţei de serviciu (alin.1, art.54,
L114/1996).
(2) Locuinţele de intervenţie se realizează o data cu obiectivul de investiţie şi se
amplasează în incinta acestuia sau în imediata apropiere (alin.2, art.54,
L114/1996).
(3) Locuinţele de intervenţie nu pot fi vândute chiriaşilor (alin.3, art.54, L114/1996).
Art.7 Locuinţa de necesitate
(1) Locuinţa de necesitate se finanţeaza şi se realizează in condiţiile stabilite pentru
locuinţa socială (alin.1, art.55, L114/1996).
(2) Locuinţa de necesitate se închiriază temporar persoanelor şi familiilor ale caror
locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente,
sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de
utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri
ocupate de locatari (alin.2, art.55, L114/1996).
(3) Consiliul local Nădlac poate declara, în cazuri de extremă urgenţă, drept locuinţe
de necesitate, locuinţele libere aflate în fondul de locuinţe sociale (alin.1, art.56,
L114/1996).
(4) Locuinţele de necesitate libere se pot constitui temporar ca fond de locuinţe
sociale (alin.2, art.56, L114/1996).
Art.8 Locuinţa de protocol
(1) Locuinţele de protocol sunt proprietate publică a statului (alin.1, art.57,
L114/1996).
(2) Locuinţele de protocol se amplasează numai în clădiri cu număr redus de
apartamente destinate acestei folosinţe (alin.4, art.59, L114/1996).
(3) Suprafeţele locuinţelor de protocol vor fi cu cel puţin 30% mai mari decât cele
prevăzute în anexa nr.1 la L114/1996.
Art.9 Lucrări de utilitate publică
(1) Lucrările privind clădirile şi terenurile necesare pentru construirea de locuinţe prin
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu excepţia caselor de vacanţă, sunt de
utilitate publică (alin.4, art.5, L114/1996).
Art.10 Condiţii generale de amplasare, echipare şi conformare
(1) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora
pe o durată de minimum 1 ½ ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor
de locuit. Distanţa dintre clădiri trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu
înălţimea clădirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc (art.2, anexa la
OMS536/1997).
(2) La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi
amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare (art.3, anexa la
OMS536/1997):
a) platforme organizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a
gunoiului menajer (în cazul în care nu au fost prevăzute camere speciale
de depozitare în interiorul clădirii); suprafaţa de depozitare a platformelor
se va dimensiona pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a
ritmului de evacuare a acestuia; nu se recomandă proiectarea şi
amenajarea de platforme prea mari, care implică ocuparea unor suprafeţe
de teren cu alte destinaţii (spaţii verzi etc.) şi care pot genera uşor
disconfort şi insalubritate; platformele se vor amenaja la distanţe de
minimum 5 m de ferestrele apartamentelor din blocurile de locuinţe şi pot fi
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cuplate cu instalaţii pentru bătut covoare;
b) spaţii amenajate pentru jocul copiilor, luându-se în calcul câte 1,3 mp teren
de fiecare locuitor;
c) spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din
zona respectivă, situate la distanţe de minimum 10 m de ferestrele
camerelor de locuit; în aceste spaţii sunt interzise activităţile de reparaţii şi
întreţinere auto;
d) zone verzi de folosinţă generală, luându-se în calcul minimum 2-2,2 mp
teren/locuitor (în afara parcurilor publice).
(3) Unităţile de mică industrie, comerciale şi de prestări servicii, care pot crea riscuri
pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot,
vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc. se amplasează în clădiri
separate, la distanţă de minimum 15 m de ferestrele locuinţelor. Distanţa se
măsoară între faţada locuinţei şi perimetrul unităţii. Pentru unităţile susmenţionate
se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităţilor, astfel încât să se
încadreze în normele din standardele în vigoare (art.4, anexa la OMS536/1997).
(4) La parterul clădirilor de locuit se pot amenaja unităţi comerciale şi de prestări
servicii, precum şi camere speciale de depozitare a reziduurilor solide sau alte
spaţii gospodăreşti - anexe ale locuinţelor (garaje, spălătorii, uscătorii etc.), cu
condiţia ca acestea să nu constituie, prin funcţionarea lor, riscuri pentru sănătatea
populaţiei sau să nu creeze disconfort; în acest scop, se vor asigura măsurile şi
mijloacele necesare pentru limitarea nocivităţilor, astfel ca acestea să se
încadreze în normele din standardele în vigoare. În interiorul clădirilor cu mai
multe locuinţe se pot amenaja, în cadrul acestora, mici unităţi de servire a
publicului (birouri, cabinete), cu condiţia să nu producă riscuri pentru sănătate sau
disconfort (art.5, anexa la OMS536/1997).
(5) Nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), substanţele
poluante şi alte nocivităţi din aerul, apa şi solul zonelor locuite nu vor putea
depăşi limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare (art.9, anexa
la OMS536/1997).
(6) Suprafeţele minimale ce trebuiesc respectate pentru locuinţe şi pentru
apartamente în clădiri cu mai multe locuinţe sunt menţionate în cadrul tabelului de
la alin.1, art.18, anexa la OMS536/1997 şi sunt preluate în anexa nr.3.12. la
prezentul regulament.
(7) La proiectatea şi autorizarea construcţiilor de locuinţe este obligatorie respectarea
art.18 şi 19 din anexa la OMS536/1997, dintre care precizăm:
a) încăperile principale de locuit şi bucătăriile trebuie prevăzute cu deschideri
directe către aer liber - uşi, ferestre -, care să permită o ventilaţie naturală
suficientă;
b) iluminatul natural în centrul camerelor principale şi al bucătăriei trebuie să
fie suficient pentru a permite, în zilele senine, activităţile normale fără a se
recurge la lumina artificială;
c) ventilaţia naturală trebuie asigurată prin prevederea prizelor de aer
exterior, prin evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural;
d) împărţirea interioară trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
- să permită circulaţia comodă a copiilor, persoanelor în vârstă şi
handicapate, prin culoare de minimum 1,20 m lărgime, să nu existe
trepte inutile între camere, planuri înclinate, să fie iluminat suficient
etc.;
- să asigure separarea pe funcţiuni, împotriva propagării zgomotelor,
mirosurilor, vaporilor;
- să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se pot
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produce zgomote, mirosuri, vapori;
- să permită deschiderea comodă a uşilor interioare.
e) băile şi W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit;
f) finisajele interioare şi dotările cu echipamente nu trebuie să creeze riscuri
de accidente.
(8) Materialele folosite în construcţia, finisarea şi dotarea locuinţelor se aleg astfel
încât să nu polueze aerul interior, cu atenţie la formaldehidă, azbest şi radon, şi
să asigure izolarea higrotermică şi acustică corespunzătoare (art.20, anexa la
OMS536/1997).
IV.2.2.LM – Zona pentru locuinţe mici şi medii
IV.2.2.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Caracterul zonei este rezidenţial aerisit, cu locuinţe mici şi medii.
Art.2 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Zona de locuit cu locuinţe mici şi medii (P, P+1E, P+2E), este compusă din
următoarele tipuri de subzone funcţionale:
- LMc1e – subzona de locuit şi dotări de interes public, existentă;
- LMi5e – subzona de locuit şi mică industrie, existentă;
- LMu1e – subzona de locuit cu locuinţe preponderent urbane, cuprinse în
Ansamblul urban sud Nădlac, existente;
- LMu3e – subzona de locuit cu locuinţe preponderent urbane, cuprinse în
zona protejată de legătură între cele două centre, existente;
- LMu5e – subzona de locuit cu locuinţe preponderent urbane, de la vest,
existente;
- LMu7e – subzona de locuit cu locuinţe preponderent urbane, de la nord,
existente;
- LMu12e – subzona de locuit cu locuinţe preponderent urbane, de la est,
existente;
- LMu12p – subzona de locuit cu locuinţe preponderent urbane, de la est,
propuse;
- LMr5e – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale, de la vest,
existente;
- LMr5ap – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale, de la vest,
existente;
- LMr5bp – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale, de la vest,
existente;
- LMr7e – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale, de la nord,
existente;
- LMr7p – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale, de la nord,
propuse;
- LMr8e – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale, de la nord,
existente;
- LMr8p – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale, de la nord,
propuse;
- LMr9e – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale, de la nord,
existente;
- LMr9p – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale, de la nord,
propuse ca parcelare nouă;
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LMr12e – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale, de la est,
existente;
LMr12ap – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale, de la nordest, propuse;
LMr12bp – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale, de la est,
propuse;
LMr18ae – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale, de la nordest, existente;
LMr18be – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale, de la nordest, existente;
LMr18p – subzona de locuit cu locuinţe preponderent rurale, de la nordest, propuse;
LMr19ep – subzona de locuit cu locuinţe rurale, cartierul Viile Vechi,
existente şi propuse;

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuit, cu clădiri mici şi medii cu
următoarele caracteristici specifice ale subzonelor:
- în subzonele LMc, LMi şi LMu, locuinţe cu caracter preponderent urban;
- în subzonele LMr, mai puţin LMr19ep, locuinţe cu caracter preponderent
rural;
- în subzona LMr19ep locuinţe rurale sau de loisir.
Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) În subzonele LM sunt permise următoarele funcţiuni complementare:
- LMc, LMu şi LMr – funcţiuni de utilitate publică (servicii şi comerţ);
- LMi – funcţiuni de mică producţie nepoluantă;
- LMc1e, LMu1e, LMu3e – cultură, culte, învăţământ, sănătate.
IV.2.2.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) În zona LM este permisă amplasarea de construcţii destinate locuinţelor, echipării
tehnico-edilitare, comerţului şi serviciilor.
(2) În subzona LMi5e este permisă amplasarea de construcţii destinate unităţilor de
mică producţie.
(3) În subzonele LMc1e, LMu1e, LMu3e este permisă şi amplasarea de construcţii
destinate administraţiei, culturii, cultelor, învăţământului, sănătăţii, turismului şi
agrementului.
Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) La autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor din zona drumurilor publice
se va solicita avizul organelor de specialitate interesate.
(2) La autorizarea executării construcţiilor din subzonele LMc1e, LMu1e şi LMr5e,
aflate în zona de protecţie a celui de-al doilea dig, se va solicita, cu respectarea
prevederilor legale, avizul administratorului de dig.
(3) La autorizarea executării construcţiilor din subzonele LMr7e, LMr8e şi LMr8p,
aflate în zona unităţii cu destinaţie specială, se va solicita avizul Statului Major
General, S.R.I. şi M.I., conform legislaţiei în vigoare.
(4) Sunt permise unele conversii/reconversii funcţionale ale clădirilor istorice
existente, în cazuri cerute de reabilitarea zonei istorice, cu condiţia ca noile
funcţiuni să fie compatibile cu arhitectura existentă şi să nu prejudicieze interesele
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riveranilor.
(5) În subzonele LMr5e, LMr7e, LMr8e, LMu12e şi LMr12e, amplasarea construcţiilor
de locuinţe noi în zonele de protecţie sanitară ale cimitirelor se va face doar cu
avizul autorităţilor de avizare sanitară.
(6) La autorizarea executării construcţiilor este obligatorie respectarea prevederilor
capitolului VI.2.-Zone construite protejate şi VII.1.-Zone cu risc natural seismic,
ale prezentului regulament.
Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicţii temporare de construire, până la elaborarea unor PUZ sau
PUD asupra următoarelor subzone funcţionale:
- LMi5e – pentru alte funcţiuni decât locuire;
- LMr7p, LMr9p, LMr12ap, LMr12bp, LMr18p – pentru toate funcţiunile.
(2) Serviciile şi dotările publice se amplasează în urma elaborării şi aprobării unor
PUZ sau PUD, după caz.
Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri
tehnologice grave sau poluarea aerului, apei sau solului.
(2) Este interzisă amplasarea construcţiilor cu următoarele funcţiuni:
- locuire colectivă;
- industrii şi servicii poluante (aer, apă, sol, zgomot, etc);
- comerţ şi depozitare en-gros;
- conversii/reconversii funcţionale ale clădirilor istorice incompatibile cu
arhitectura existentă respectivă (prin relaţiile funcţionale cerute, prin
dotare, prin gabarit, etc) şi în raport cu riveranii.
IV.2.2.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.2.2.3.1.

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea construcţiilor va fi cea care rezultă din geometria parcelarului existent.
(2) La autorizarea executării construcţiilor, se va avea în vedere obligativitatea
asigurării duratei minime de însorire conform normelor sanitare. Aceasta este
minim 1 ½ ore la solstiţiul de iarnă pentru locuinţe şi de o oră pentru celelalte
clădiri, în cazul orientării celei mai favorabile (sud).
(3) Se recomandă evitarea amplasării dormitoarelor spre nord.
(4) Pentru restul funcţiunilor se instituie următoarele condiţii şi recomandări privind
orientarea faţă de punctele cardinale:
a) construcţii administrative: se recomandă orientarea , astfel încât să se
asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor;
b) construcţii comerciale: se recomandă orientarea , astfel încât să se asigure
însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor; se recomandă orientarea
spre nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de
preparare;
c) construcţii de cult: condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
d) construcţii de cultură: se recomandă ca spaţiile de lectură şi sălile de
expunere să fie orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde
încadrarea în zonă nu permite o astfel de orientare a sălilor de lectură şi a
sălilor de expunere, rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă; pentru
cinematografe, teatre şi săli polivalente nu se impun condiţii de orientare;
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e) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest;
bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile
de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud;
f) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:
- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi
orientate sud, sud-est, sud-vest;
g) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau
sud-est;
Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea aliniamentelor
existente la drumurile publice dar nu mai mici decât gabaritele minime ale
drumurilor publice, prevăzute pentru traversarea intravilanului între gardurile sau
construcţiile amplasate în aliniament, care sunt de 26 m în cazul DN şi 24 m în
cazul DJ.
(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea , cu avizul
organelor de specialitate interesate, următoarele amenajări:
- semnalizări rutiere;
- traversări pietonale;
- spaţii de parcare.
(3) În zona de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul
organelor de specialitate interesate, următoarele construcţii şi amenajări:
- lucrări de echipare tehnico-edilitare;
- panouri publicitare;
- aliniamente plantate;
- structuri de susţinere a iluminatului public;
- spaţii de parcare;
- podeţe.
(4) În sensul prezentului regulament, zona de protecţie a drumului este considerată,
fâşia de teren cuprinsă între aliniament şi zona de siguranţă, de o parte şi de alta
a drumului.
Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Construcţiile de locuinţe autorizate pentru completarea sau înlocuirea celor
existente, vor fi amplasate în aliniamentul celor existente.
(2) Construcţiile destinate comerţului, serviciilor şi unităţilor de mică producţie
nepoluantă, vor putea fi amplasate retras faţă de aliniament, cu condiţia marcării
acestuia printr-o împrejmuire sau terasă, conformată corespunzător cu aspectul
zonei.
(3) În subzonele LMc1e, LMu1e şi LMu3e, aparţinând ariilor protejate, se instituie
următoarele reguli obligatorii:
- pentru clădirile publice neclasate individual se păstrează regimul actual de
aliniere;
- pentru locuinţe şi micile dotări, amplasarea se face fără retragere de la
aliniament, adică la frontul stradal;
- pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente
sau reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi /sau PUD
(reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie
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istorică şi a morfostructurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi
nivelele reglementărilor PUG ci le vor nuanţa;
Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Construcţiile se vor amplasa pe limita laterală a loturilor sau conform tipologiei
existente pe loturile vecine, în cazul locuinţelor.
(2) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi /sau PUD (reglementări
care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a
morfostructurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor
PUG ci le vor nuanţa.
(3) Amplasarea faţă de limita laterală va respecta prevederile Codului Civil referitor la
vederea directă şi vederea piezişă.
(4) În cazul retragerii faţă de limita laterală şi dacă morfologia zonei nu impune altfel,
construcţiile cu vedere directă spre o parcelă de locuit, se vor retrage cu cel puţin
½ din înălţimea la cornişă a clădirii propuse.
(5) În cazul amplasării pe limita laterală de proprietate şi când aceasta se alipeşte de
o clădire vecină existentă, este obligatorie obţinerea avizulul Inspectoratului de
Stat în Construcţii teritorial.
(6) Dacă tipologia zonei nu impune altfel, corpul principal al construcţiilor noi nu va
depăşi ½ din lungimea parcelei. După această limită se pot amplasa doar
construcţii anexe, cu respectarea Codului civil referitor la vederea directă sau
piezişă, cele parter putând fi amplasate chiar pe limita posterioară sau laterală de
proprietate.
(7) În subzona LMr19ep adâncimea maximă construibilă faţă de aliniament este de
60 m.
(8) Distanţele minime între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă sunt egale cu cel puţin
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte dar nu mai mică de 3m, pentru asigurarea
însoririi şi intervenţiei în caz de incendiu.
(9) Adăposturile pentru creşterea animalelor în curţile persoanelor particulare (de cel
mult 5 capete porcine şi 5 capete bovine) se amplasează la cel puţin 10 m de cea
mai apropiată locuinţă învecinată şi se exploatează astfel încât să nu producă
poluarea mediului sau disconfort vecinilor (art.16, anexa la OMS536/1997).
(10) În subzona LMi5e, amplasarea clădirilor cu destinaţie de mică producţie se va
face conform normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.
IV.2.2.3.2.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor; în situaţia
clădirilor majore (publice) cu front continuu, accesibilitatea auto se va adapta
contextului.
(2) În cazul construcţiilor ce au curţi interioare cu suprafaţă mai mare de 600 mp, se
va asigura un acces carosabil având 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime.
(3) Accesele carosabile directe din drumurile publice se vor aviza şi autoriza de către
administratorul de drum.
Art.14 Accese pietonale
(1) Amenajările urbane vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea de piste
de biciclişti în cadrul profilelor stradale.
(2) Se vor asigura accese directe în interiorul parcelelor.
(3) În cazuri excepţionale în care nu se pot asigura condiţiile alin.2 din articolul
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precedent, sau între cota curţii şi cota de acces există o diferenţă mai mare de 0,5
m se va asigura un acces pietonal de intervenţie cu lăţimea minimă de 1,50 m şi
înălţimea minimă de 1,90 m.
(4) Accesele pietonale la spaţiile cu destinaţie publică vor fi astfel conformate, încât
să permită circulaţia persoanelor cu handicap, sau care folosesc mijloace
specifice de deplasare.
IV.2.2.3.3.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Racordarea construcţiilor la reţelele existente de apă, canalizare şi energie
electrică este obligatorie.
(2) În cazul construcţiilor de locuinţe, în situaţia în care zona nu are asigurate reţelele
mai sus menţionate, autorizarea este permisă numai dacă beneficiarul se obligă
să racordeze construcţia potrivit regulilor impuse de consiliul local, atunci când
acestea se vor realiza.
(3) În situaţia inexistenţei reţelelor publice, echiparea se poate face în sistem
individual, cu condiţia ca soluţiile să respecte normele sanitare şi de protecţie a
mediului.
(4) Lucrările de racordare şi branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în
întregime de investitor sau beneficiar.
Art.16 Sisteme individuale de echipare edilitară
(1) Fântâna trebuie amplasată şi construită, astfel încât să fie protejată de orice sursă
de poluare şi să asigure accesibilitatea. În situaţia în care construcţia fântânii nu
asigură protecţia apei, iar adâncimea acviferului folosit este mai mică de 10 m,
amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puţin 10 m de orice sursă posibilă de
poluare: latrină, grajd, depozit de gunoi sau deşeuri de animale, coteţe etc.
Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 4 m. În jurul
fântânii trebuie să existe un perimetru de protecţie, amenajat în pantă, cimentat
sau pavat. (alin.2, art.27, anexa la OMS536/1997).
(2) Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curţi, grădini, străzi, locuri
riverane ş.a.) sau în bazinele naturale de apă, a apelor uzate menajere şi
industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecţie sanitară a
surselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu apă (art.30, anexa la
OMS536/1997).
(3) Îndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un
sistem de canalizare se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice
vidanjabile, care trebuie să fie proiectate şi executate conform normelor în vigoare
şi amplasate la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă; instalaţiile se
întreţin în bună stare de funcţionare; vidanjul se va descărca în cea mai apropiată
staţie de epurare a apelor uzate (art.34, anexa la OMS536/1997).
(4) Deşeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare, care nu se
asimilează cu fermele zootehnice, se colectează şi se neutralizează prin
compostare în instalaţii care nu poluează mediul şi nu produc disconfort,
amplasate la cel puţin 10 m de ferestrele locuinţelor (lit.h, alin.2, art.39, anexa la
OMS536/1997).
Art.17 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se
realizează de către deţinătorii acestora.
(2) În condiţiile contractuale încheiate cu deţinătorii de reţele, beneficiarii sau
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investitorii pot realiza lucrările menţionate la alin.1, în cote părţi sau intregral.
Art.18 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de apă, canalizare, termoficare şi drumuri publice, sunt proprietatea
oraşului Nădlac.
(2) Reţelele de energie electrică, telefonie şi distribuţie a gazului metan sunt
proprietatea regiilor de specialitate.
(3) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor prevăzute în alin.1 şi 2, acestea intră
în proprietatea publică a deţinătorilor de reţele, dacă legea nu dispune altfel.
IV.2.2.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale
construcţiilor
Art.19 Parcelarea
(1) În subzonele LMc1e, LMu1e şi LMu3e, situate în ariile urbane protejate, nu se
permit noi lotizări; cele existente sunt construibile indiferent de gabarit şi formă
(exceptându-se de la prescripţiile RGU).
(2) În restul subzonelor, parcelările vor respecta următoarele condiţii cu caracter
minimal:
- front stradal de minim 12 m;
- suprafaţa parcelei de minim 200 mp;
- adâncimea mai mare sau egală cu lăţimea.
(3) În subzonele menţionate la aliniatul precedent, se pot autoriza dezmembrări ale
parcelelor existente cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor dimensionale din aliniatul
precedent.
(4) În subzonele LMr7p, LMr9p şi LMr18p se recomandă ca parcelele să nu fie mai
mici de 500 mp, iar profilele stradale să nu fie mai mici de 12 m.
Art.20 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor va respecta regimul de înălţime mediu al zonei. Clădirile
vor putea depăşi cu maxim un nivel înălţimea construcţiilor învecinate.
(2) Regimul mediu de înălţime al construcţiilor pentru subzonele funcţionale este
următorul (unde este minim, acest lucru va fi precizat):
- LMc1e – P+1E;
- LMi5e – P+1E;
- LMu – P+1E;
- LMr5e, LMr5p – P+M;
- LMr7e, LMr7p – P+M;
- LMr8e, LMr8p – minim P+M;
- LMr9e, LMr9p – minim P+M;
- LMr12e, LMr12p – P+M;
- LMr11p – minim P+M;
- LMr18e, LMr18p – P;
- LMr19ep – P;
(3) În subzonele LMc1e, LMu1e şi LMu3c, regimul de înălţime nu poate depăşi
P+1E+M (cu niveluri respectând gabaritele zonei, dar maxim 3,50 m); în cazul
unor plombări, se vor respecta înălţimile clădirilor învecinate.
(4) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau PUD (reglementări
care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a
morfostructurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor
PUG, ci le vor nuanţa.
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(5) În nici un caz, nu se poate depăşi regimul de înălţime P+2E.
Art.21 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă aspectul lor exterior
nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază caracterul general al zonei.
(2) Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcţii va fi examinat din următoarele
puncte de vedere:
- conformarea construcţiilor;
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare;
- culorile ansamblului şi ale faţadelor şi amplasarea şi conformarea golurilor.
(3) În zonele protejate, dar cu recomandare şi pentru restul zonelor de locuit, se
precizează următoarele reguli privind aspectul exterior:
- pentru monumentele propuse: sunt protejate caracteristicile arhitecturale
care dau valoare clădirilor (volum exterior şi interior, substanţă istorică
reprezentată de materiale şi accesorii ale construcţiei, detalii, finisaje, areal
natural sau artificial), caracteristicice se vor menţine la orice tip de
intervenţie;
- sunt protejate şi sunt permise următoarele aspecte: în general casa cu
dezvoltare liniară, la limita laterală a lotului şi tinzând către ocuparea
intergală a frontului (până la închiderea completă a unei curţi interioare); cu
acoperire în două, trei sau patru ape, conform tipologiilor tradiţionale;
învelitoare din ceramică sau înlocuitori naturali, tencuieli exterioare cu var
(nu se acceptă utilizarea placajelor de piatră naturală sau artificială, a
ceramicii sau finisajelor cu plăci metalice şi/sau materiale plastice);
tâmplăriile de lemn (inclusiv stratificat) pentru faţadele vizibile din stradă;
- în zonele de protecţie ale monumentelor propuse: aceleaşi ca mai sus; în
plus sunt protejate acele elemente care constituie arealul de valoare a
monumentelor respective;
- în incintele arhitecturilor majore propuse: fără precsripţii anume, ele
rezultând din documentaţiile urbanistice obligatorii pentru noile investiţii de
acest gen;
- se recomandă armonizarea aspectului exterior, indicat şi prin elementele
de mai sus cu vecinătăţile şi supravegherea arheologică a lucrărilor de
construcţie, pentru detectarea eventualelor urme ale vechilor arhitecturi
medievale.
Art.22 Intervenţii la construcţii
(4) Orice intervenţie la fondul construit existent se va face păstrând caracteristicile
generale ale zonei.
(5) La autorizarea executării intervenţiilor asupra construcţiior, în zonele construite
protejate, se va respecta obligatoriu cap. VI.2. - Zone construite protejate, din
prezentul regulament. În linii generale, în aceste zone se permit următoarele tipuri
de intervenţii:
- consolidare-reabilitare, restaurare, conversie/reconversie funcţională (în
cazuri impuse de reabilitarea zonei, dar respectând caracteristicile
arhitecturii existente – în ceea ce priveşte relaţiile funcţionale cerute,
dotare, gabarit, etc.);
- demolarea şi reconstrucţia sunt permise doar ca urmare a unei expertize
care recomandă aceasta (pentru monumentele clasate acest fapt este
permis doar după derularea acţiunii de declasare parţială sau totală);
- pentru orice altă intervenţie în ansamblul de arhitectură protejat şi a
monumentului de arhitectură, se va obţine avizul Ministerului Culturii şi
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Patrimoniului Naţional, sau organismelor sale deconcentrate, după caz,
specificate de legislaţia în vigoare;
- pentru ariile susceptibile de a conţine vestigii arheologice se permit:
intervenţii constructive (în special de infrastructură) dar supravegheate
arheologic, pentru a permite detectarea şi protejarea urmelor arhitecturilor
medievale dispărute;
- pentru monumentele izolate, se interzic: modificarea arhitecturii faţadei
(inclusiv a tipului materialelor de finisaj existente), schimbarea sistemului
de acoperire.
(6) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile şi
pe baza Avizului Inspectoratului de Stat în Construcţii.
Art.23 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori
este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.
IV.2.2.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi
împrejmuiri
Art.24 Parcaje
(1) Autorizarea construcţiilor se va face numai dacă se asigură necesarul de parcaje,
conform destinaţiei construcţiei, în interiorul parcelei. Necesarul de locuri de
parcare se va determina conform anexei nr.5 la RGU, preluată în anexa nr.3.5. la
prezentul regulament.
(2) Excepţie de la aliniatul precedent fac autorizaţiile pentru clădirile de utilitate
publică, pentru care se pot autoriza, cu acordul consiliului local, spaţii de parcare
amplasate pe terenuri din domeniul public.
(3) Se recomandă rezolvarea unor parcaje grupate, în caz de nevoie, în zone care
permit această rezolvare şi conform studiilor specifice; se interzic rezolvările de
parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali.
(4) Zone de staţionare a vehiculelor sunt permise doar în cazul staţiilor pentru
transportul în comun.
Art.25 Spaţii verzi şi plantate
(1) În toate subzonele care formează zona LM, spaţiile aflate în zona de protecţie a
drumurilor publice neocupate cu lucrări edilitare vor fi amenajate ca spaţii verzi.
Realizarea de parcaje în aceste zone se va face cu diminuarea minimă a acestor
suprafeţe.
(2) În cadrul noilor parcelări, minim 5% din suprafaţa totală a terenului va fi spaţiu
verde public.
(3) La autorizarea construcţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe se va avea în
vedere asigurarea următoarelor norme de alocare a unor suprafeţe cu destinaţie
de spaţiu verde şi plantat:
- pentru construcţii comerciale: 2-3% din suprafaţa totală a terenului;
- în subzona LMi5e: minim 20% din suprafaţa terenului destinat construcţiilor
destinate producţiei.
(4) Se recomandă ca în fiecare parcelă de locuit, spaţiul dintre aliniament şi faţadă,
dacă există, să fie amenajat peisager, ca zonă verde.
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Art.26 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice, existente în zona LM, vor fi amenajate la standard urban
prin plantare şi/sau mobilier urban.
(2) Spaţii libere private ce participă la atmosfera publică (se observă din stradă) se
recomandă a fi amenajate peisager sau urban.
Art.27 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile care vor fi autorizate în zona LM vor ţine seama de încadrarea în
aspecutul general şi particular din următoarele puncte de vedere:
- configuraţia;
- elementele funcţionale;
- elementele formale.
(2) Împrejmuirile construcţiilor de utilitate publică aflate pe aliniament vor fi
transparente sau din gard viu de mică înălţime.
(3) Împrejmuirile aflate pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, cu excepţia
zonei curţilor, pot fi transparente şi vor avea înălţimea de 2 m.
(4) Împrejmuirile cuprinse în zonele construite protejate vor fi conformate tipologiilor
tradiţionale şi vor fi din materiale tradiţionale (zidărie, lemn, fier forjat).
IV.2.2.4. Indicatori urbanistici maximali
Art.28 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor în zona LM se va face cu respectarea
obligatorie a valorii maximale a procentului de ocupare a terenului pentru fiecare
subzonă funcţională în parte. Valorile maxime ale procentului de ocupare a
terenului pe subzone este următoarea:
- LMc1e – POT max 40%
- LMi5e – POT max 40%
- LMu – POT max 35%
- LMr – POT max 35%
Art.29 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor în zona LM se va face cu respectarea
obligatorie a valorii maximale a coeficientului de utilizare a terenului pentru fiecare
subzonă funcţională în parte. Valorile maxime ale procentului de ocupare a
terenului pe subzone sunt următoarele:
- LMc1e – CUT max 1,2
- LMi4e – CUT max 1,2
- LMu – CUT max 0,7
- LMr5e, LMr5p – CUT max 0,5
- LMr7e, LMr7p – CUT max 0,5
- LMr8e, LMr8p – CUT max 0,5
- LMr9e, LMr9p – CUT max 0,5
- LMr12e, LMr12p – CUT max 0,5
- LMr18e, LMr18p – CUT max 0,4
- LMr19ep – CUT max 0,4
IV.2.3.LI – Zona pentru locuinţe înalte
IV.2.3.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
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(1) Zona este destinată clădirilor multietajate de locuit, cu apartamente, amplasate la
o arteră majoră de circulaţie, dar având un caracter singular.
Art.2 Tipuri de subzone funcţionale
(1) În cadrul zonei LI, există doar o singură subzonă funcţională:
- LI15e – subzona de locuit cu locuinţe înalte, existente
Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de locuinţe colective, existente, cu statut de
locuinţe de serviciu.
Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiuni complementare admise ale zonei sunt cele de echipare tehnicoedilitară.
IV.2.3.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă autorizarea lucrărilor de completare a echipării tehnico-edilitare a
zonei şi de întreţinere şi ameliorare a construcţiilor existente.
(2) Este permisă reconversia funcţională integrală a clădirior în clădiri destinate
serviciilor şi birourilor.
Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Lucrările aflate în zona drumului public vor fi autorizate cu avizul de specialitate al
deţinătorului de drum.
(2) Este permisă amplasarea de spaţii destinate serviciilor, la parterul imobilelor, cu
condiţia să nu deranjeze funcţiunea principală, de locuit.
Art.7 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă autorizarea unor lucrări cu altă destinaţie decât cea menţionată la
art.5 Utilizări permise şi art.6 Utilizări permise cu condiţii.
(2) Este interzisă transformarea locuinţelor de serviciu în locuinţe permanente.
(3) Este interzisă extinderea actualei funcţiuni în cadrul subzonei.
IV.2.3.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.2.3.3.1.

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.8 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) O atenţie deosebită este recomandată la proiectarea şi construcţia blocurilor de
locuinţe, în ceea ce priveşte orientarea camerelor faţă de vânturile dominante, de
curenţii locali de aer, care se produc în ansamblurile de construcţii înalte şi faţă
de însorirea maximă din timpul verii; se recomandă izolarea acustică a fiecărei
camere faţă de camerele învecinate din aceeaşi locuinţă, faţă de locuinţele
învecinate şi faţă de zgomotul produs de instalaţiile aferente locuinţei sau clădirii
(art.20, anexa la OMS536/1997).
Art.9 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona drumului public este permisă autorizarea lucrărilor destinate echipării
edilitare şi amenajării de spaţii verzi. Se vor aviza de către deţinătorul de drum.
(2) În zona de siguranţă a drumului public se pot autoriza lucrări de echipare a
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drumului.
Art.10 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Se interzice amplasarea unor construcţii supraterane la aliniamentul existent.
Art.11 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Se interzice amplasarea unor construcţii supraterane la o distanţă mai mică de 3
m faţă de construcţiile existente.
IV.2.3.3.2.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.12 Accese carosabile
(1) Se vor asigura accese carosabile directe din drumul public în interiorul parcelei,
dimensionate pentru intervenţia autoutilitarelor în caz de incendiu.
Art.13 Accese pietonale
(1) Se vor asigura accese pietonale direct din drumul public în interiorul parcelei.
(2) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită accesul persoanelor
cu handicap.
IV.2.3.3.3.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.14 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Actualele construcţii de locuinţe vor fi racordate la reţelele de echipare
centralizată pe măsură ce acestea vor fi extinse în zonă.
(2) Lucrările de branşare sau racordare la reţelele de echipare edilitară se vor face
pe cheltuiala beneficiarului sau investitoriului.
Art.15 Realizarea de reţele edilitare
(1) Proprietarul locuinţelor poate realiza, în condiţii contractuale stabilite cu
proprietarii de reţele, lucrări de extindere sau mărire a capacităţii acestora.
Art.16 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Lucrările de reţele tehnico-edilitare aflate în serviciul public, indiferent de
finanţarea lucrărilor, intră în proprietatea publică, dacă legea nu dispune altfel.
IV.2.3.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale
construcţiilor
Art.17 Parcelarea
(1) Este permisă dezmembrarea actualelor parcele, cu condiţia păstrării regulilor
generale de parcelare menţionate în RGU şi a indicilor de construibilitate
menţionaţi în cap. IV.2.3.4. al prezentului regulament.
Art.18 Înălţimea construcţiilor
(1) Regimul de înălţime al zonei este P+4E. Acest regim este considerat şi maxim.
Art.19 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Se va avea în vedere ca aspectul exterior al construcţiilor să respecte necesităţile
lor funcţionale şi să nu afecteze imaginea zonei. Se va ţine seama de:
- conformarea construcţiei;
- materialele utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare
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- culorile ansamblului şi a detaliilor;
- conformarea faţadei.
(2) În cazul schimbării de destinaţie se pot folosi culori şi materiale pe faţade,
specifice societăţilor comerciale, însă ţinând cont de contextul general al zonei.
Art.20 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea faţadelor de către beneficiari, precum şi adaptarea lor
la condiţiile de izolare termică prevăzute de legislaţia actuală în vigoare.
IV.2.3.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi
împrejmuiri
Art.21 Parcaje
(1) În interiorul parcelei se vor asigura spaţii de parcare în raport de 1 loc de parcare
la 5 apartamente.
Art.22 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor asigura spaţii verzi amenajate în raport de minim 2 mp/locatar.
Art.23 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile de pe aliniament spre DJ 709J vor fi transparente.
(2) Împrejmuirile laterale şi posterioare nu vor depăşi 2 m putând fi opace.
(3) Este recomandată dublarea tuturor împrejmuirilor cu gard viu.
IV.2.3.4. Indicatori urbanistici maximali
Art.24 Procentul de ocupare al terenului
(1) Procentul maxim de ocupare al terenului este de 20%.
Art.25 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Coeficientul de utilizare al terenului maxim este 1.
IV.3.

IS – Zona pentru instituţii şi servicii

IV.3.1.Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine servicii şi instituţii publice destinate atât traiului zilnic al populaţiei
cât şi serviciilor ocazionale, plasate la artere importante de circulaţie.
Art.2 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Zona pentru instituţii şi servicii este formată din următoarele subzone funcţionale:
- ISs6ae – subzona de servicii – staţie de carburanţi, existentă;
- ISs6be – subzona de servicii – campus şcolar (în faza de proiectare),
existentă;
- ISs6p – subzona de servicii, de la vest, propusă;
- ISs8p – subzona de servicii, de la nord, propusă;
- ISs12p – subzona de servicii, de la est, propusă;
- ISs16e – subzona de servicii, de la sud, existentă;
- ISs18e – subzona de servicii, de la nord-est, existentă;
- ISs18p – subzona de servicii, de la nord-est, propusă;
- ISs19e – subzona de servicii, din cartierul Viile Vechi, existentă;
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-

ISs20e – subzona de servicii, din vest, trupul PTCF, existentă;
ISs20p – subzona de servicii, din vest, trupul PTCF, propusă;
ISc20e – subzonă de comerţ – fost duty free, existentă;
ISim14p – subzona de servicii şi mici ateliere, de la est, propuse; este o
zonă tampon între zona de locuit de la vest şi cea industrială de la est;
ISim15p – subzona de servicii şi mici ateliere, de la nord-est, propuse; este
o zonă tampon între zona de locuit de la nord-est şi cea industrială de la
nord-est;
ISim39e – subzona de servicii şi mică producţie, trup izolat la DN7, est,
existente (în fază de proiectare);
ISim39p – subzona de servicii şi mică producţie, trup izolat la DN7, est,
propuse;
ISp11p – subzona de servicii şi zone verzi de protecţie, de la nord,
propuse; rolul acesteia este de protecţie a zonei de locuit de la sud de
zona industrială de la nord.

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de instituţii şi servicii publice şi pentru
public.
Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt distribuite în subzone după
cum urmează:
- în toate subzonele, echipare tehnico-edilitară;
- în subzonele ISim14p şi ISim15p, mici ateliere, nepoluante;
- în subzonele ISim39e şi ISim39p, mică producţie nepoluantă;
- în subzona ISp11p, zone verzi de protecţie.
IV.3.2.Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea unor unităţi de servicii şi comerţ de interes general
(financiar-bancare, comerciale, învăţământ, sănătate, asistenţă socială).
(2) În subzona ISs16e este permisă amplasarea de unităţi destinate turismului.
(3) În subzona ISs18e este permisă amplasarea de locuinţe.
(4) Este permisă amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de echipare tehnicoedilitară.
(5) Este permisă amplasarea de spaţii verzi amenajate şi perdele de protecţie.
Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea construcţiilor aflate în zona drumurilor publice se va face cu avizul
deţinătorilor de drum.
(2) Autorizarea construcţiilor amplasate în subzona ISs16e, aflată în zona de
protecţie a infrastructurii feroviare se va face cu avizul S.N.C.F.R. şi M.T.I.
(3) Autorizarea executării construcţiilor amplaste în subzona ISs8p, se va face cu
avizul St.M.G, M.I. şi S.R.I. iar pentru subzonele ISc20e, ISs20e şi ISs20p pe
lângă cele de mai sus şi cu avizul Comandamentului Trupelor de Grăniceri.
(4) Autorizarea executării construcţiilor amplasate în zona digurilor, în subzonele
ISs16e, ISs20e şi ISs20p, se va face cu respectarea zonei de protecţie a acestora
şi cu avizul administratorului amenajării.
(5) Autorizarea executării construcţiilor amplasate în subzona ISs8p, aflată în zona
de protecţie sanitară a cimitirului, se face cu avizul organelor de avizare sanitară.
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(6) Amplasarea funcţiunilor de locuire este permisă cu condiţia respectării principiului
compatibilităţii funcţiunilor şi a zonelor de protecţie sanitară.
Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicţie temporară de construire, până la aprobarea unui PUZ,
asupra următoarelor subzone funcţionale:
- ISs6p;
- ISs8p;
- ISs18p;
- ISs20p;
- ISim14p;
- ISim15p;
- ISim39p;
- ISp11p.
Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii care prin funcţiile care le adăpostesc
pot implica riscuri tehnologice grave, poluarea aerului, apei sau solului.
(2) Este interzisă amplasarea de unităţi industriale în următoarele subzone
funcţionale:
- toate subzonele ISs, în afară de ISs20e şi ISs20p;
- ISim14p şi ISim15p – în cazul unităţilor mari industriale;
- ISp11p.
(3) Este interzisă amplasarea de locuinţe în următoarele subzone funcţionale:
- ISs20e, ISs20p şi ISc20e, din trupul izolat PTCF;
- ISs16e, ISim39e şi ISim39p amplasate pe DN7, la est;
- ISim14p, ISim15p şi ISp11p.
IV.3.3.Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.3.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) La autorizarea executării construcţiilor se va ţine cont de orientarea clădirilor
conform prevederilor Anexei nr.3 la RGU, preluată în anexa nr. 3.3. la prezentul
regulament.
(2) Se recomandă orientarea spaţiilor destinate publicului şi a birourilor spre sud,
sud-est sau sud-vest.
(3) Spaţiile destinate depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de
preparare se recomandă a fi amplasate spre nord.
(4) Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ, orientarea sălilor de clasă
va fi sud, sud-est, sud-vest. Bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor
orienta nord. Terenurile de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud.
(5) Cabinetele medicale vor fi orientate sud, sud-est. Laboratoarele şi serviciile
tehnice medicale vor fi orientate nord.
(6) Pentru construcţiile de locuit se va respecta obligativitatea ca toate încăperile de
locuit să fie însorite 1 ½ ore la solstiţiul de iarnă. Se recomandă evitarea orientării
spre nord a dormitoarelor.
Art.10 Amplasarea faţă de surse de poluare
(1) Unităţile care, prin specificul activităţii lor, necesită protecţie specială (spitale,
centre de sănătate, creşe, grădiniţe, şcoli, biblioteci, muzee etc.) se vor amplasa
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în aşa fel încât să li se asigure o zonă de protecţie de minimum 50 m faţă de
locuinţe, de arterele de circulaţie sau de zonele urbane aglomerate (art.15, anexa
la OMS536/1997).
(2) Pentru şcoli (săli de clasă) nivelul acustic echivalent continuu (Leq), măsurat în
interiorul clasei cu ferestrele închise, să nu depăşească 35 dB (A) şi curba de
zgomot 30. Aceste valori sunt obligatorii şi pentru alte unităţi de învăţământ şi
biblioteci (art.17, anexa la OMS536/1997).
(3) Amplasarea, construcţia şi amenajarea garajelor sau a depourilor pentru
mijloacele de transport în comun se vor face în aşa fel, încât să nu se producă
emisii de substanţe chimice, pulberi, zgomot sau vibraţii care să pună în pericol
sănătatea şi confortul locuitorilor vecini; se interzice răspândirea pe sol a
reziduurilor lichide sau a apelor uzate (art.99, anexa la OMS536/1997).
Art.11 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de-a lungul drumurilor publice se va face
cu respectarea zonelor drumurilor, cuprinse în legislaţia în vigoare şi menţionate
în anexa.3.15. la prezentul regulament.
(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu acordul
deţinătorilor de drum a lucrărilor şi amenajărilor destinate:
- semnalizărilor rutiere
- amenajărilor de trotuare pietonale
- spaţii de parcare
- traversări de reţele tehnico-edilitare.
(3) În zona de protecţie a drumului public se pot autoriza cu avizul deţinătorului de
drum, lucrări şi amenajări destinate:
- echipării edilitare
- spaţii verzi
- parcaje
- panouri publicitare
- staţii de carburanţi (inclusiv funcţiuni complementare).
Art.12 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia Companiei Naţionale de Căi
Ferate „CFR” S.A.
(1) Autorizarea executării construcţiilor aflate în zona de protecţei a infrastructurii
feroviare, din subzonele ISs16e, ISim39e şi ISim39p, este condiţionată de avizul
de specialitate al S.N.C.F.R. şi M.T.I.
(2) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare este interzisă autorizarea
următoarelor construcţii şi/sau amenajări:
- construcţii, depozite sau plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau
semnalelor feroviare;
- lucrări care afectează stabilitatea solului sau a pânzei freatice;
- construcţii sau depozite de substanţe care prin natura lor pot provoca
incendii sau explozii.
Art.13 Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor din subzonele ISs20e, ISs20p
şi ISc20e este condiţionată de avizele prealabile date de organele competente
interesate (Statul Major General, M.I., S.R.I. şi Comandamentul Naţional de
Grăniceri).
Art.14 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Acolo unde există un regim de aliniere existent şi condiţiile de temă nu impun
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altfel construcţiile noi se amplasează în aliniament cu cele existente.
(2) Stabilirea amplasamentului construcţiilor faţă de aliniament se va face prin PUZ
sau PUD, după caz.
(3) În subzona ISs18e, construcţiile vor fi obligatoriu amplasate pe aliniament.
Art.15 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Poziţia clădirilor în interiorul parcelei se va stabili prin PUZ sau PUD, după caz, cu
respectarea următoarelor condiţii minimale:
- respectarea servituţii vederii directe şi piezişe conform Codului civil;
- în subzonele ISs18e şi ISs18p se va păstra modul tradiţional de ocupare a
parcelei faţă de lateral şi spate, existente în zonă;
- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu ½ din
înălţimea clădirii celei mai înalte, dar cel puţin de 3 m.
(2) În cazul parcelelor ce au în lateral zone de locuit, distanţa dintre clădirile noi
propuse ce au vedere directă spre zona de locuit şi limita de proprietate spre
parcelele de locuit va fi de minim ½ din înălţimea clădirii propuse;
IV.3.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art.16 Accese carosabile
(1) Numărul şi dimensionarea acceselor carosabile de va stabili prin PUZ sau PUD,
după caz, însă cu respectarea următoarelor condiţii:
- acces carosabil direct din drumul public;
- respectarea Anexei nr.4 la RGU;
- avizul deţinătorului de drum.
Art.17 Accese pietonale
(1) În cadrul profilelor stradale din trupul principal de intravilan, se vor prevedea piste
de biciclişti, în toate cazurile posibile.
(2) Numărul şi dimensiunile acceselor pietonale se va stabili prin PUZ sau PUD,
respectând următoarele condiţii:
- acces direct din drumul public;
- accesul în conformitate cu destinaţia clădirii.
(3) Accesele pietonale la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită
deplasarea persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloacele specifice de
deplasare.
IV.3.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
Art.18 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea
racordării noilor consumatori la reţelele existente de apă, la reţelele de canalizare
şi de distribuţie energie electrică.
(2) De la alin.1, fac excepţie construcţiile de locuinţe din subzona ISs18e, pentru care
pot fi acceptate instalaţii de echipare individuală cu condiţia respectării normelor
sanitare şi de protecţie a mediului, precizate şi pentru zona de locuit, cap. IV.2.
din prezentul regulament şi cu obligaţia racordării la sistemul centralizat în
momentul în care acesta va fi construit.
(3) De la alin.1 se poate face derogare pentru toate tipurile de construcţii, cu condiţia
ca beneficiarul sau investitorul să se oblige la racordarea şi la extinderea reţelei
existente şi/sau mărirea capacităţii ei, dacă aceasta nu este suficientă pentru a
putea primi noi consumatori.
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(4) Lucrările de racordare sau branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în
întregime de beneficiar sau investitor.
(5) Apele uzate provenite de la unităţile sanitare (spitale de boli infecţioase, sanatorii
antituberculoase, spitale de ftiziologie, laboratoare care lucrează cu produse
patologice etc.), precum şi de la orice unităţi care, prin specificul lor,
contaminează apele reziduale cu agenţi patogeni sau poluează cu substanţe
chimice şi/sau radioactive, se vor trata în incinta unităţilor respective, asigurânduse dezinfecţia şi decontaminarea, după caz, înainte de evacuarea în colectorul
stradal (art.31, anexa la OMS536/1997).
Art.19 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea capacităţii reţelelor edilitare publice se poate
realiza de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în
condiţiile contractelor încheiate cu consiliul local.
Art.20 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare tehnico-edilitară aparţin domeniului public, dacă legea nu
dispune altfel.
(2) Îndiferent de forma de finanţare a execuţiei lucrărilor prevăzute la alin.1, acestea
intră în proprietatea publică, dacă legea nu dispune altfel.
IV.3.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale
construcţiilor
Art.21 Parcelarea
(1) Forma şi dimensiunile parcelelor vor fi stabilite prin PUZ, cu respectarea
prevederilor art.30 din RGU.
Art.22 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor va fi stabilită prin PUZ, în condiţiile art.31 din RGU.
(2) În subzona ISs18e, înălţimea construcţiilor destinate locuinţelor va fi de minim
P+M.
Art.23 Capacitatea construcţiilor
(1) În sălile unităţilor de cultură (teatre, cinematografe, cămine culturale şi altele
asemenea) nu se va permite accesul unui număr de persoane mai mare decât
capacitatea proiectată şi autorizată sanitar. În funcţie de cubaj şi de ventilaţie se
va asigura un volum minim de aer de 30 mc/om/h (art.55, anexa la
OMS536/1997).
Art.24 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al construcţiilor va fi reglementat prin PUZ şi PUD, după caz,
avându-se în vedere stabilirea unor criterii de apreciere legate de:
- conformarea construcţiilor
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare
- culorile ansamblului şi ale detaliilor
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.
(2) Aspectul exterior va ţine obligatoriu cont de înscrierea în zona de amplasare.
(3) În subzonele ISim14p, ISim15p şi ISp11p, aspectul exterior al construcţiilor va fi în
concordanţă cu zona de locuit. Aici se interzic clădirile cu aspect strict industrial.
Art.25 Intervenţii la construcţii
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(1) Orice intervenţie structurală la clădirile existente se va face numai cu avizul
Inspectoratului teritorial de Stat în Construcţii.
Art.26 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii imobilelor sunt obligaţi sa-şi întreţină faţadele şi elementele ce
participă la atmosfera domeniului public (învelitori, instalaţii de captare a apei
pluviale, împrejmuiri, etc.)
IV.3.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi
împrejmuiri
Art.27 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură, în
interiorul parcelei, spaţii de parcare conform destinaţiei clădirii calculate în baza
prevederilor Anexei nr.5 din RGU, preluată în anexa nr. 3.5. la prezentul
regulament.
(2) Condiţiile şi caracteristicile spaţiilor de parcare vor fi stabilite prin PUZ sau PUD,
după caz.
(3) Staţionarea vehiculelor destinate aprovizionării cu marfă vor putea staţiona numai
pe spaţii special amenajate în acest scop, amplasate de regulă în interiorul
parcelelor.
Art.28 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizarea executării construcţiilor va fi acordată numai cu respectarea asigurării
de spaţii verzi şi plantate conform Anexei nr. 6 din RGU, preluată în anexa 3.6. la
prezentul regulament.
(2) Conformarea şi dimensionarea de spaţii verzi va fi stabilită prin PUZ sau PUD,
după caz.
Art.29 Spaţii libere
(1) Spaţii libere private vor fi amenajate urban sau peisager.
Art.30 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile aflate pe aliniament vor fi transparente, din gard viu sau decorative.
(2) Tipul împrejmuirilor de va stabili prin PUZ sau PUD, după caz.
IV.3.4.Indicatori urbanistici maximali
Art.31 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face numai cu respectarea valorii
maxime a procentului de ocupare a terenurilor precizat pentru fiecare subzonă
funcţională în parte după cum urmează:
- ISs6ae – POT max. 70%;
- ISs6be – POT max. 25%; procentul se referă doar la zona ocupată de
construcţii (cu funcţiunea de învăţământ), conform Anexei nr.2 la RGU.
- ISs6p – POT max. 40%;
- ISs8p – POT max. 40%;
- ISs12p – POT max. 40%;
- ISs16e – POT max. 70%;
- ISs18e şi ISs18p – POT max. 40%;
- ISs19e – POT max. 40%;
- ISs20e şi ISs20p – POT max. 70%;
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-

ISc20e – POT max. 70%;
ISim14p – POT max. 50%;
ISim15p – POT max. 50%;
ISim39e şi ISim39p – POT max. 70%;
ISp11p – POT max. 50%.

Art.32 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar cu respectarea valorii
maxime a coeficientului de utilizare a terenului precizat pentru fiecare subzonă
funcţională în parte după cum urmează:
- ISs6ae – CUT max. 1;
- ISs6be – CUT max. 1; procentul se referă doar la zona ocupată de
construcţii (cu funcţiunea de învăţământ).
- ISs6p – CUT max. 1;
- ISs8p – CUT max. 1;
- ISs12e – CUT max. 1;
- ISs16e – CUT max. 1;
- ISs18e şi ISs18p – CUT max. 1;
- ISs19e – CUT max. 1;
- ISs20e şi ISs20p – CUT max. 1;
- ISc20e – CUT max. 1;
- ISim14p – CUT max. 1;
- ISim15p – CUT max. 1;
- ISim39e şi ISim39p – CUT max. 1;
- ISp11p – CUT max. 1.
IV.4.

ID – Zona pentru unităţi industriale şi de depozitare

IV.4.1.Generalităţi
IV.4.1.1. Noţiuni introductive
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine terenuri destinate producţiei şi depozitării, necesare susţinerii
economice a populaţiei.
Art.2 Parcuri industriale
(1) Constituirea unui parc industrial se bazează pe asocierea în participaţiune dintre
autorităţile administraţiei publice locale şi agenţii economici, institutele de
cercetare-dezvoltare şi/sau alţi parteneri interesaţi (alin.2, art.1, OG 65/2001).
(2) Terenul aferent parcului industrial împreună cu clădirile şi infrastructura privind
utilităţile existente la momentul constituirii trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii (art.2, OG 65/2001):
a) terenul are acces la un drum naţional sau european şi este racordat la
infrastructura utilităţilor publice;
b) terenul are o suprafaţă de cel puţin 10 ha;
c) terenul se află în proprietatea sau în folosinţa, pe cel puţin 30 de ani, a
asocierii care solicită titlul de parc industrial;
d) sunt libere de orice sarcini;
e) nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti
cu privire la situaţia juridică;
f) îndeplinesc condiţiile tehnice privind protecţia mediului.
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(3) Prin derogare de la prevederile articolului precedent, se pot constitui prin hotărâri
ale Guvernului parcuri industriale pe terenurile platformelor industriale existente
(art.12, OG 65/2001).
IV.4.1.2. Subzone funcţionale
Art.3 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Zona pentru unităţi industriale şi depozitare este compusă din următoarele
subzone:
- ID15ae – subzona de unităţi industriale şi depozitare, de la est, existentă;
- ID15be – subzona de unităţi industriale şi depozitare, de la est, schelă
extracţie petrol, ca fost trup izolat, existentă;
- ID15ce – subzona de unităţi industriale şi depozitare, de la sud-est, ca fost
trup izolat, existentă;
- ID15p – subzona de unităţi industriale şi depozitare, de la est, propusă;
- ID16e – subzona de unităţi industriale şi depozitare, de lângă gară,
existentă;
- ID17e – subzona de unităţi industriale şi depozitare, de la est, fost CAP,
existentă;
- ID47e – subzona de unităţi industriale, parc petrolier, ca trup izolat de la
nord-est, existentă;
- IDm5e – subzona de mică industrie şi mică depozitare, de la vest,
existentă;
- IDm6e – subzona de mică industrie şi mică depozitare, de la vest,
existentă;
- IDm11p – subzona de mică industrie şi mică depozitare, de la nord,
propusă;
- IDm18e – subzona de mică industrie, de la nord-est, existentă;
- IDm23p – subzona de mică industrie şi mică depozitare, de la nord,
propusă;
- IDs15e – subzona de industrie şi servicii, de la sud-est, la DN7, existentă
propusă prin reconversie;
- IDs15ap – subzona de industrie şi servicii, de la sud-est, la DN7, propusă;
- IDs15bp – subzona de industrie şi servicii, de la sud-est, la DN7, propusă;
- IDs41ae – subzona de industrie şi servicii, trup izolat de la sud, existentă,
propusă prin reconversie, la DN7;
- IDs41be – subzona de industrie şi servicii, trup izolat de la sud, la DN7,
existentă, propusă prin reconversie;
- IDms17p – subzona de mică industrie, mică depozitare şi servicii, de la est,
propusă;
- IDa37e – subzona de industrie şi agricultură, trup izolat de la est, fost IAS
propus spre reconversie;
Art.4 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este constituită de unităţi industriale şi de
depozitare.
Art.5 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare ale zonei sunt serviciile comerciale, legate de
activitatea productivă şi de amplasarea pe căi de circulaţie rutieră importante.
IV.4.2.Utilizare funcţională
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Art.6 Utilizări permise
(1) În subzonele ID, IDs şi IDa, este permisă amplasarea oricăror unităţi destinate
industriei şi depozitării.
(2) În subzonelor IDm şi IDms, este permisă doar amplasarea unităţilor de mică
producţie şi depozitare nepoluantă.
(3) Este permisă amplasarea unităţilor complementare destinate comerţului şi
serviciilor.
(4) Este permisă amplasarea lucrărilor de echipare edilitară.
Art.7 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea construcţiilor în zona de protecţie a infrastructurii feroviare se face în
condiţiile art.20 din RGU, cu avizul de specialitate al S.N.C.F.R. şi M.T.I.
(2) Amplasarea construcţiilor în zona de protecţie a drumurilor publice se va face cu
avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(3) Amplasarea construcţiilor în vecinătatea digurilor se va face cu respectarea zonei
de protecţie a digului şi cu avizul administratorului amenajării.
(4) Înaintea sau pe durata oricăriu şantier edilitar, de amenajare a terenului sau de
construcţii în special în UTR 15 şi 17 – zonă a fostei aşezări Melykütü Rares – se
impune descărcarea de sarcină arheologică şi/sau supraveghere de specialitate.
(5) Amplasarea construcţiilor în zona perimetrului hidrogeologic de protecţie al
sistemului de alimentare cu apă Nădlac, UTR 15, 16, 17, 18, 37 şi 41, se va face
numai cu avizul sanitar şi cu respectarea condiţiilor din cap. VI.3. din prezentul
regulament.
Art.8 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicţie temporară de construire, până la aprobarea unui PUZ,
pentru următoarele subunităţi funcţionale:
- ID15p
- IDm11p
- IDs15ap şi IDs15bp
- IDms17p.
Art.9 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor unităţi care pot constritui factori de risc tehnologic
sau pot produce poluarea aerului, apei sau solului.
(2) Este interzisă amplasarea de locuinţe.
IV.4.3.Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.4.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art.10 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea spaţiilor destinate birourilor sau serviciilor publice se va face spre sud,
sud-est sau sud-vest.
Art.11 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de protecţie a drumurilor publice se pot amplasa, cu avizul deţinătorului
de drum, următoarele:
- lucrări edilitare
- spaţii verzi
- parcaje
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- panouri pentru reclame
(2) În zona de siguranţă a drumului se pot autoriza cu avizul şi autorizarea specială a
deţinătorului de drum următoarele:
- trotuare
- instalaţii de semnalizare
- traversări de reţele edilitare.
Art.12 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia Companiei Naţionale de Căi
Ferate „CFR” S.A.
(1) Autorizarea executării construcţiilor în subzona ID16e este permisă numai cu
avizul S.N.C.F.R. şi M.T.I.
(2) În subzona ID16e se interzic:
a) amplasarea oricăror construcţii, depozite de materiale de construcţii sau
înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau a semnelor
feroviare;
b) efectuarea unor lucrări care pot afecta stabilitatea solului sau care pot
modifica echilibrul pânzei freatice subterane;
c) depozitarea, manipularea sau prelucrarea substanţelor care ar putea
provoca incendii sau explozii.
Art.13 Amplasarea de obiective poluante
(1) Între întreprinderile industriale, care pot polua factorii de mediu sau produce
zgomot şi vibraţii, şi teritoriile protejate învecinate, se asigură zone de protecţie
sanitară. Prin teritorii protejate, în sensul legii, se înţelege: zonele de locuit,
parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihnă şi
recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi unităţile economice ale
căror procese tehnologice necesită factori de mediu lipsiţi de impurităţi (art.8,
anexa la OMS536/1997).
(2) Obiectivele economice care, prin natura activităţii lor, pot polua atmosfera şi
pentru care nu există mijloace tehnice eficace de reţinere a poluanţilor şi de
reducere a emisiilor, se amplasează în zonele destinate industriilor poluante
(art.14, anexa la OMS536/1997).
(3) Amplasarea obiectivelor economice cu surse de zgomot şi vibraţii şi
dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se vor face în aşa fel încât în
teritoriile protejate nivelul acustic echivalent continuu (Leq), măsurat la 3 m de
peretele exterior al locuinţei la 1,5 m înălţime de sol, să nu depăşească 50 dB (A)
şi curba de zgomot 45. În timpul nopţii (orele 22,00-6,00), nivelul acustic
echivalent continuu trebuie să fie redus cu 10 dB (A) faţă de valorile din timpul
zilei. Pentru apartamente, nivelul acustic echivalent continuu (Leq), măsurat în
interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să depăşească 35 dB (A) şi
curba de zgomot 30 în timpul zilei; în timpul nopţii (orele 22,00-6,00), nivelul
echivalent continuu trebuie redus cu 10 dB (A) faţă de valorile din timpul zilei.
Pentru şcoli (săli de clasă) nivelul acustic echivalent continuu (Leq), măsurat în
interiorul clasei cu ferestrele închise, să nu depăşească 35 dB (A) şi curba de
zgomot 30. Aceste valori sunt obligatorii şi pentru alte unităţi de învăţământ şi
biblioteci (art.17, anexa la OMS536/1997).
Art.14 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Poziţia clădirilor faţă de aliniament se va stabili prin PUZ, sau PUD, după caz
pentru următoarele subzone funcţionale: ID15p, IDm11p, IDs15ap şi IDs15bp,
IDms17p.
(2) Pentru subzonele existente sau propuse prin conversie, poziţia faţă de aliniament
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se va stabili după criterii funcţionale.
(3) Se recomandă în situaţia retragerii faţă de drumurile publice, ca poziţia clădirilor
să respecte aceeaşi retragere pentru întreg tronsonul liniar al unui drum public, în
vederea organizării fronturilor stradale într-un mod unitar.
Art.15 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei va respecta prevederile Codului
civil referitoare la vecinătăţi şi ale normelor PSI.
(2) Poziţia clădirilor faţă limitele laterale şi posterioare ale parcelei se va stabili prin
PUZ, sau PUD, după caz pentru următoarele subzone funcţionale: ID15p,
IDm11p, IDs15ap şi IDs15bp, IDms17p.
(3) În orice situaţie, distanţa minimă dintre clădirile aflate pe aceeaşi parcelă va fi
egală cu ½ din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.
IV.4.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art.16 Accese carosabile
(1) Se vor asigura accese carosabile directe din drumurile publice, dimensionate
astfel încât să permită accesul autoutilitarelor de intervenţie în caz de incendiu.
(2) Numărul acceselor necesare pentru realizarea acceselor carosabile din drumurile
publice se va face cu avizul de specialitate al deţinătorilor de drum.
Art.17 Accese pietonale
(1) În toate cazurile posibile, se vor prevedea în profilele stradale piste de biciclişti.
(2) Se vor asigura accese pietonale directe din drumul public, în conformitate cu
destinaţia şi importanţa clădirilor.
(3) Accesele la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia
persoanelor cu handicap sau care folosesc mijloace de deplasare specifice.
IV.4.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
Art.18 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea
racordării noilor consumatori la reţelele de apă, de canalizare şi energie electrică.
(2) Excepţie de la alin.1 este admisă în trupurile izolate, până la realizarea integrală a
reţelelor de echipare edilitară.
(3) De la prevederile alin.1 se pot face derogări dacă beneficiarul se obligă să
prelungească reţeaua existentă, atunci când ea are capacitatea necesară, sau se
obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască
alte reţele.
(4) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în
întregime de către investitor sau beneficiar.
Art.19 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se
realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după
condiţiile contractelor încheiate cu administatorii de reţele.
Art.20 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,
dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la alin.1, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietate
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publică, dacă legea nu dispune altfel.
IV.4.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale
construcţiilor
Art.21 Parcelarea
(1) Forma şi dimensiunile parcelelor se va stabili prin PUZ sau PUD, după caz.
(2) Se recomandă ca parcelele destinate industriei şi depozitărilor să nu fie mai mici
de 1000 mp.
(3) Parcelele noi obţinute în urma parcelărilor sau dezmembrărilor vor trebui să
respecte prevederile art.30 din RGU.
Art.22 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili în general în funcţie de necesităţile
tehnologice.
(2) În subzonele IDm5e, IDm6e, IDm18e regimul maxim de înălţime va fi de P+2E, cu
nivele la scara zonei, sau înălţime echivalentă cu P+2E, considerând un nivel de
max. 3,50 m înălţime.
(3) În zonele nereglementate, înălţimea construcţiilor va fi stabilită prin PUZ.
Art.23 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al clădirilor va fi în conformitate cu funcţiunea şi importanţa lor.
(2) În subzonele IDm5e, IDm6e, aspectul exterior al clădirilor va ţine cont de
amplasarea în imediata apropiere de zone de locuit, evitând neconcordanţa din
punct de vedere al încadrării în zonă.
(3) La eliberarea certificatului de urbanism, se va avea în vedere determinarea
aspectului clădirilor din următoarele puncte de vedere:
- conformarea construcţiei
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare
- culorile ansamblului şi ale detaliilor
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.
(4) Faţadele laterale şi posterioare ale construcţiilor vor fi tratate arhitectural la
acelaşi nivel cu faţada principală.
Art.24 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie structurală la clădiri se va aviza de către Inspectoratul de Stat în
Construcţii.
Art.25 Întreţinerea construcţiilor
(1) Toţi proprietarii sunt obligaţi să-şi întreţină faţadele şi elementele vizibile din
spaţiul public, ce participă la ambianţa publică.
IV.4.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi
împrejmuiri
Art.26 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de
parcare se emite numai dacă există posiblitatea realizării acestora pe parcelele
construcţiei.
(2) Configuraţia locurilor de parcare şi numărul lor se va stabili prin PUZ, sau PUD,
după caz, în conformitate cu normele Anexei nr. 5 la RGU preluată în anexa 3.5.
la prezentul regulament.
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(3) Se interzice amplasarea de locuri de staţionare a vehiculelor mari şi medii pe
domeniul public.
Art.27 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor asigura în toate cazurile, spaţii verzi cu rol de protecţie reprezentând
minim 20% din suprafaţa parcelei.
Art.28 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere private se vor amenaja peisager.
Art.29 Împrejmuiri
(1) În subzonele IDm5e, IDm6e, împrejmuirile vor avea acelaşi regim ca şi cel al
locuinţelor din zonele înconjurătoare.
(2) În restul cazurilor împrejmuirile vor fi conformate necesităţilor tehnologice.
IV.4.4.Indicatori urbanistici maximali
Art.30 Procentul de ocupare al terenului
(1) Procentul de ocupare al terenului de va stabili de regulă prin PUZ.
(2) Pentru subzonele existente, procentul de ocupare al terenului va fi stabilit prin
studii de fezabilitate.
(3) Următoarele subzone funcţionale au procente de ocupare maxime stabilite, după
cum urmează:
- IDm5e şi IDm6e POT max.70%;
(4) În toate zonele, se recomandă ca POT max să nu depăşească 55%.
(5) Indiferent de modul de stabilire a procentului de ocupare al terenului, acesta nu
va depăşi valoarea de 70%.
Art.31 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Coeficientul de utilizare a terenului se stabileşte prin PUZ sau studii de
fezabilitate, după caz.
(2) Se recomandă ca acest coeficient să nu depăşească valoarea 1.
IV.5.

A – Zona pentru unităţi agricole

IV.5.1.A – Zona pentru unităţi agro-zootehnice
IV.5.1.1. Generalităţi
IV.5.1.1.1.

Noţiuni introductive

Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona cuprinde terenuri destinate construcţiilor necesare exploatării agricole,
precum şi unităţi zootehnice, incluse în intravilan. În principal este vorba despre
construcţii destinate adăpostirii utilajelor agricole, depozite cu caracter agricol,
ateliere pentru utilaje agricole şi ferme de animale, ferme vegetale sau mixte.
IV.5.1.1.2.

Subzone funcţionale

Art.2 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Zona pentru unităţi agro-zootehnice cuprinde următoarele subzone funcţionale:
- A10ae – subzona pentru unităţi agricole, fermă vegetală, de la nord,
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-

existentă;
A10be – subzona pentru unităţi agricole, fermă vegetală, de la nord,
existentă;
A13ae – subzonă pentru unităţi agricole, unităţi întreţinere şi depozitare
agricolă, de la nord-est, existentă;
A13be – subzonă pentru unităţi agricole, unităţi întreţinere şi depozitare
agricolă, de la nord-est, existentă;
A14e – subzona pentru unităţi agricole, de la sud-est, existentă;
A14p – subzona pentru unităţi agricole, de la sud-est, propusă;
A15ae – subzona pentru unităţi agricole, depozit agricol, existentă;
A15be – subzona pentru unităţi agricole, grup social, existentă;
A34e – subzona pentru unităţi agricole, fermă vegetală, trup izolat de la
nord-est, existentă;
A35e – subzona pentru unităţi agricole, fermă vegetală, trup izolat de la
nord-est, existentă;
A36e – subzona pentru unităţi agricole, fermă vegetală, trup izolat de la
est, existentă;
A42e – subzona pentru unităţi agricole, utilaje şi ateliere mecanice
agricole, trup izolat de la nord, existentă;
A43e – subzona pentru unităţi agricole, fermă vegetală, trup izolat de la
nord-est, existentă;
A44e – subzona pentru unităţi agricole, fermă vegetală, trup izolat de la
nord-est, existentă;
A45e – subzona pentru unităţi agricole, fermă vegetală, trup izolat de la
nord-est, existentă;
A49e – subzona pentru unităţi agricole, fermă vegetală, trup izolat de la
nord, existentă;
A50e – subzona pentru unităţi agricole, fermă vegetală, trup izolat de la
nord, existentă;
Az1p – subzona pentru unităţi zootehnice, de la sud-est, propusă;
Az21e – subzona pentru unităţi piscicole, trup izolat de la vest, existentă;
Az31e – subzona pentru unităţi zootehnice, trup izolat de la nord,
existentă;
Az32e – subzona pentru unităţi zootehnice, trup izolat de la nord,
existentă;
Az38e – subzona pentru unităţi zootehnice, trup izolat de la est, existentă;
Az40e – subzona pentru unităţi zootehnice, trup izolat de la est, existentă;
Az46e – subzona pentru unităţi zootehnice, trup izolat de la nord,
existentă;
Az46p – subzona pentru unităţi zootehnice, trup izolat de la nord, propusă;
Am24e – subzona pentru unităţi mixte, agro-zootehnice, trup izolat de la
nord, existentă;
Am25e – subzona pentru unităţi mixte, agro-zootehnice, trup izolat de la
nord, existentă;
Am26e – subzona pentru unităţi mixte, agro-zootehnice, trup izolat de la
nord, existentă;
Am28e – subzona pentru unităţi mixte, agro-zootehnice, trup izolat de la
nord, existentă;
Am29e – subzona pentru unităţi mixte, agro-zootehnice, trup izolat de la
nord, existentă;
Am30e – subzona pentru unităţi mixte, agro-zootehnice, trup izolat de la
nord, existentă;
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-

Am33e – subzona pentru unităţi mixte, agro-zootehnice, trup izolat de la
nord, existentă;

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei o reprezintă unităţile agro-zootehnice, cu
specificarea că în subzonele A, dominante sunt fermele vegetale, în subzonele Az
dominante sunt unităţile zootehnice iar în subzonele Am, cele mixte.
Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise sunt unităţile prestatoare de servicii în
agricultură, unităţi de conservare şi ambalare ale precum şi dotări sociale ale
unităţilor agricole.
IV.5.1.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă autorizarea executării construcţiilor cu următoarele destinaţii:
- exploataţii agricole;
- complexe zootehnice, în subzonele Az şi Am;
- servicii pentru agricultură;
- unităţi de prelucrare a produselor agricole şi zootehnice;
- dotări sociale ale exploataţilor agricole şi zootehnice;
- lucrări de echipare tehnico-edilitară.
Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) În subzonele A, este permisă amplasarea de unităţi zootehnice, doar cu condiţia
respectării zonelor de protecţie sanitară faţă de teritorii protejate, conform alin.1,
art.11, anexa la OMS536/1997 sau a distanţelor faţă de aceste obiective
protejate, menţionate în studiile de impact aprobate conform legii. În aceste
cazuri, pentru aceste obiective este obligatorie obţinerea avizului autorităţilor de
autorizare şi avizare sanitară şi a celei pentru protecţia mediului.
(2) În subzonele situate în trupul principal de intravilan, autorizarea unităţilor de
depozitare a utilajelor agricole şi atelierelor mecanice este permisă doar dacă nu
afectează din punct de vedere al disconfortului zonele rezidenţiale şi de servicii
publice existente.
(3) Autorizarea construcţiilor aflate în zona drumurilor publice este permisă cu avizul
de specialitate al deţinătorului de drum.
(4) Autorizarea construcţiilor aflate în zona de protecţie a infrastructurii feroviare este
permisă doar cu avizul de specialitate al S.N C.F.R. şi al M.T.
(5) Autorizarea construcţiilor aflate la mai puţin de 2.400 m de unităţile cu destinaţie
specială militară şi de grăniceri, sau în zona de siguranţă şi protecţie a frontierei
de stat, este permisă numai cu avizul Statului Major General, al M.I. şi S.R.I. sau
Comandamentului Trupelor de Grăniceri, după caz.
Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicţie temporară de construire pentru subzona A13p, până la
aprobarea unui PUZ.
Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii destinate unor unităţi care pot produce
poluarea solului, aerului sau a pânzei freatice.
(2) Este interzisă amplasarea de zone rezidenţiale.
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IV.5.1.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.5.1.3.1.

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se recomandă orientarea spaţiilor destinate publicului cât şi birourilor spre sud.
(2) Autorizarea construcţiilor care conţin încăperi de locuit este permisă doar dacă se
asigură însorirea lor pe o perioadă de minim 1 ½ ore la solstiţiul de iarnă.
Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul de
specialitate al deţinătorului de drum, următoarelor lucrări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare pietonale;
- spaţii de parcare;
- traversări de reţele edilitare;
(2) În zonele de protecţie a drumurilor publice, este permisă autorizarea, cu avizul
deţinătorului de drum, a următoarelor lucrări:
- trotuare pietonale;
- lucrări tehnico-edilitare;
- spaţii verzi şi plantate;
- panouri publicitare;
- parcaje;
- sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere.
Art.11 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia Companiei Naţionale de Căi
Ferate „CFR” S.A.
(1) Autorizarea executării construcţiilor amplasate în subzona A15be este
condiţionată de avizul de specialitate S.N.C.F.R. şi al M.T.I.
(2) În unităţile teritoriale menţionate la aliniatul precedent, care intră sub incidenţa
zonei de protecţie a infrastructurii feroviare, se interzice:
- amplasarea oricăror construcţii, depozite de materiale sau înfiinţarea de
plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare;
- efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de
teren, surpări sau ar afecta stabilitatea solului sau care ar modifica
echilibrul pânzei freatice subterane;
- depozitarea, manipularea sau prelucrarea substanţelor care prin natura lor
ar putea provoca incendii sau explozii.
Art.12 Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat
(1) Autorizarea construcţiilor amplasate până la 500 m faţă fâşia de protecţie a
frontierei de stat (situată la 20 m de linia de frontieră, mai puţin pe drumurile
publice), adică în subzona Am25e, este permisă doar cu avizul prealabil al
Comandamentului Trupelor de Grăniceri.
Art.13 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va stabili, după caz prin certificatul de
urbanism. Acolo unde este necesară întocmirea prealabilă a unui PUD,
amplasarea faţă de aliniament se va stabili prin această documentaţie.
Art.14 Amplasarea în interiorul parcelei
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(1) Distanţa faţă de limitele laterale şi posterioare de proprietate, acolo unde este
necesară întocmirea unui PUD, se va face prin această documentaţie.
(2) Amplasarea faţă de limitele laterale şi posterioare se va face doar cu respectarea
normelor de securitate la incendiu şi pe baza avizului Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă.
(3) Indiferent de modul de stabilirea a retragerilor faţă de limitele laterale şi
posterioare de proprietate, se vor respecta în mod obligatoriu următoarele:
- distanţele minime de retragere în situaţiile prevăzute în Codul Civil
referitoare la vederea directă şi piezişă şi picătura streaşinii;
- distanţa minimă între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă cel puţin egală cu
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.
IV.5.1.3.2.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.15 Accese carosabile
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă doar dacă se asigură accese carosabile
directe din drumurile publice.
(2) Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia
mijloacelor de stingere a incendiilor.
Art.16 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă se asigură accese
pietonale directe din drumurile publice.
IV.5.1.3.3.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.17 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor care necesită funcţional, instalaţii sanitare sau
electrice, amplaste în cadrul trupului intravilan principal, este permisă numai dacă
există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la
instalaţiile de canalizare şi energie electrică.
(2) De la dispoziţiile aliniatului precedent se poate deroga, cu condiţia ca beneficiarul
să prelungească reţeaua existentă, dacă ea are capacitatea necesară sau să
mărească capacitatea celor existente, fie să construiască noi reţele în vederea
racordării şi branşării.
(3) În unităţile amplasate în trupuri izolate este permisă autorizarea construcţiilor
echipate cu instalaţii edilitare realizate în sisteme individuale, cu condiţia
respectării, prin aviz, a normelor de protecţie sanitară, de mediu şi PSI.
(4) Lucrările de branşare şi racordare la reţeaua edilitară publică se suportă în
întregime de investitor sau beneficiar.
Art.18 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de
către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz în condiţiile
contractelor încheiate cu administratorii de reţele.
Art.19 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,
dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la aliniatul precedent, indiferent de modul de finanţare intră în
proprietate publică, dacă legea nu dispune altfel.
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IV.5.1.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale
construcţiilor
Art.20 Parcelarea
(1) Dezmembrarea parcelelor este permisă numai prin PUD, cu condiţia asigurării
pentru parcelele noi înfiinţate a acceselor carosabile directe din drumurile publice.
Art.21 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism. În toate situaţiile
se vor respecta prevederile art. 31 din RGU.
(2) În zonele aflate în trupul principal a intravilanului, înălţimea construcţiilor nu va
depăşi cu mai mult de un etaj regimul de înălţime precizat în cadrul subzonelor de
locuit sau servicii imediat învecinate subzonei agricole.
Art.22 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau
PUD, acolo unde acest lucru este necesar, urmărindu-se reglementarea
următoarelor aspecte:
- conformarea construcţiei;
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare;
- culorile ansamblului şi ale detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.
Art.23 Întreţinerea construcţiilor
(1) În special în subzonele din trupul principal de intravilan, este obligatorie
întreţinerea faţadelor şi elementelor ce participă la atmosfera publică, la un
standard urban.
IV.5.1.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi
împrejmuiri
Art.24 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă dacă se asigură în interiorul
parcelei parceje dimensionate conform destinaţiei clădirii, respectând normele de
alocare din anexa nr. 5 la RGU preluată în anexa 3.5. la prezentul regulament.
(2) Este interzisă amenajarea zonelor de staţionare a utilajelor agricole pe domeniul
public.
Art.25 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă este respectată
prevederea alocării unui procent de 20% din suprafaţa terenului pentru
amenajarea unor spaţii verzi şi aliniamente de protecţie.
Art.26 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea spaţiilor libere private, care participă vizual la
atmosfera spaţiului public, situate în trupul principal al intravilanului.
Art.27 Împrejmuiri
(1) Se recomandă realizarea, pentru construcţiile amplasate în cadrul trupurilor
izolate, a unor împrejmuiri transparente sau din garduri vii.
IV.5.1.4. Indicatori urbanistici maximali
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Art.28 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar cu respectarea valorii
maxime a procentului de ocupare a terenului stabilit pentru fiecare subzona în
parte.
(2) Procentul de ocupare a terenului se va stabili prin studii de fezabilitate sau PUZ,
acolo unde acest lucru este necesar.
(3) Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi de 65%.
Art.29 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar cu respectarea valorii
maxime a coeficientului de utilizare a terenului stabilit pentru fiecare subzona în
parte.
(2) Coeficientul de utilizare a terenului se va stabili prin studii de fezabilitate sau PUZ,
acolo unde acest lucru este necesar.
IV.5.2.AG – Zona pentru grădinărit
IV.5.2.1. Generalităţi
IV.5.2.1.1.

Noţiuni introductive

Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona este destinată grădinăritului şi pomiculturii şi legumiculturii, constituind
extinderea gospodăriilor zonei de locuit din cartierul Viile Vechi. Are un caracter
aerisit cu foarte puţin fond construit, şi acesta doar anexe sau sere, solarii.
IV.5.2.1.2.

Subzone funcţionale

Art.2 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Zona de grădinărit este formată din următoarele subzone funcţionale:
- AG19ae, subzona pentru grădinărit, existentă;
- AG19be, subzona pentru grădinărit, existentă;
- AG19ce, subzona pentru grădinărit, existentă;
- AG19de, subzona pentru grădinărit, existentă;
- AG19ee, subzona pentru grădinărit, existentă;
- AG19fe, subzona pentru grădinărit, existentă;
- AG19ge, subzona pentru grădinărit, existentă;
- AG19he, subzona pentru grădinărit, existentă;
- AG19ap, subzona pentru grădinărit de la nord, propusă;
- AG19bp, subzona pentru grădinărit de la nord-est, propusă.
Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este grădinăritul, viticultura şi pomicultura.
Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise sunt cele mici destinate producţiei agricole.
IV.5.2.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă utilizarea terenurilor în scopuri agricole (horticultură, viticultură,
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grădinărit, pomicultură).
(2) Este permisă autorizarea amenajărilor destinate producţiei agricole.
Art.6 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă autorizarea oricăror construcţii cu caracter definitiv sau a
construcţiilor şi amenajărilor cu altă destinaţie decât cea menţionată la articolul
precedent.
IV.6.

CC – Zona pentru căi de comunicaţie şi construcţii aferente

IV.6.1.Generalităţi
IV.6.1.1. Noţiuni introductive
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona este destinată în principal comunicaţiei terestre, rutiere şi feroviare, din
cadrul intravilanului şi conţine amenajarea căilor de comunicaţie pentru toţi
participanţii la trafic: autovehicule, autotrenuri, ciclişti şi pietoni inclusiv cei cu
handicap, sau care folosesc mijloace specifice de deplasare, precum şi unităţi de
transporturi auto şi feroviare.
IV.6.1.2. Subzone funcţionale
Art.2 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Zona are în componenţă următoarele tipuri de subzone funcţionale:
- CCre – subzona pentru căi de comunicaţie rutieră, existentă, ce cuprinde
întreaga reţea existentă de străzi aparţinând domeniului public, de toate
categoriile şi înscrisă în toate UTR-urile din cadrul trupului principal al
intravilanului şi al trupurilor izolate, conform legislaţiei în vigoare;
- CCrp – subzona pentru căi de comunicaţie rutieră, propusă, ce cuprinde
toate străzile noi propuse, ce vor deveni ulterior domeniu public;
- CCr15p – subzona pentru căi majore de comunicaţie rutieră (neasimilabile
cu caracterul de stradă), propusă;
- CCf16e – subzona pentru căi de comunicaţie feroviară, existente;
- CCt13e – subzona pentru unităţi de transport auto, existentă.
Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de căi de comunicaţie şi unităţi de
transporturi.
Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) În subzona CCf sunt admise dotări sociale complementare activităţilor de
transport feroviar.
(2) În toate subzonele sunt admise reţelele tehnico-edilitare.
IV.6.1.3. Prescripţii generale
Art.5 Străzile
(1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele,
trotuarele, spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti,
suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele
de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără
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canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole amenajate
(alin.1, art.19, OG43/1997).
(2) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de
circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism, cu avizul administratorului drumului
(alin.3, art.19, OG43/1997).
Art.6 Traseele mijloacelor de transport în comun
(1) La amenajarea traseelor mijloacelor de transport în comun se va ţine seama de
următoarele necesităţi privind menţinerea sănătăţii populaţiei şi a personalului
(art.97, anexa la OMS536/1997):
a) alegerea traseului se va face astfel încât acesta să nu parcurgă zone cu
obiective protejate (locuinţe, parcuri, locuri de odihnă, de studiu, asistenţă
medicală, îngrijirea copiilor şi bătrânilor etc.), iar dacă acest lucru este
inevitabil din considerente urbanistice, se vor păstra distanţe, stabilite prin
studii de impact, între aceste trasee şi obiectivele protejate; în aceste studii
se vor lua în considerare emisiile de poluanţi chimici şi pulberi, de zgomot
şi de vibraţii;
b) alegerea amplasamentelor staţiilor se va face ţinându-se seama şi de
posibilităţile unor categorii de populaţie (vârstnici, copii, bolnavi cu maladii
cronice, handicapaţi) de a parcurge, pe jos, distanţa de la locuinţa lor la
staţie;
c) amenajarea traseelor se va face în aşa fel încât să se reducă la minimum
impactul poluanţilor asupra sănătăţii publice (pavimente din materiale care
să nu producă zgomot şi să nu elibereze în atmosferă substanţe chimice
sau pulberi periculoase, evitarea detaliilor accidentale în suprafeţele
pavimentelor etc.).
d) la capetele de linii se vor amenaja cabine pentru personal şi pentru
adăpostirea conducătorilor de vehicule, prevăzute cu grupuri sanitare
(chiuvete, duşuri, WC-uri), şi la care să se asigure iluminatul, ventilaţia şi
încălzirea, conform standardelor în vigoare.
e) la amenajarea staţiilor se va urmări să se acopere cât mai multe dintre
necesităţile de protecţie a călătorilor care aşteaptă (adăpostirea de
intemperii, protecţie faţă de temperaturile prea scăzute sau prea ridicate,
faţă de iradierea solară directă sau de vânturi puternice). Aceste staţii pot fi
cuplate cu unităţi comerciale sau de servicii, cu respectarea normelor
prevăzute în standardele în vigoare, referitoare la aceste unităţi.
Art.7 Staţii de cale ferată
(1) Staţia de cale ferată se amplasează în perimetrul localităţii şi se dimensionează
corespunzător volumului traficului. Se iau măsuri de protecţie - perdele vegetale şi
panouri din materiale fonoabsorbante. Se amenajează căi de acces şi parcări
suficiente, căi de acces în şi din interior, cu sens unic, sisteme de ventilaţie,
iluminat şi încălzire (alin.1, art.118, anexa la OMS536/1997).
IV.6.2.Utilizare funcţională
Art.8 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea clădirilor şi amenajărilor destinate căilor de comunicaţie
şi transporturilor, auto în subzonele CCr şi CCt şi feroviare în subzona CCf, cât şi
a dotărilor sociale complementare activităţilor desfăşurate.
(2) Este permisă amplasarea de zone verzi de protecţie, aliniamente de protecţie şi
lucrări şi/sau zone de protecţie împotriva poluării vizuale, fonice, olfactive.
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(3) Este permisă amplasarea de mobilier urban şi construcţii mici provizorii, înscrise
în atmosfera zonei, destinate comerţului mic alimentar.
Art.9 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor în zona drumului public este permisă cu
avizul administratorului de drum.
(2) Amplasarea construcţiilor în zona de protecţie a infrastructurii feroviare este
permisă cu avizul de specialitate al S.N.C.F.R. şi M.T.I.
(3) Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor în zonele construite protejate se va face
doar cu avizul M.C.P.N., sau a Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu
Naţional Arad, după caz.
(4) Drumurile naţionale şi judeţene îşi păstrează categoria funcţională din care fac
parte, fiind considerate continue în traversarea oraşului, servind totodată şi ca
străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea oraşului Nădlac se poate face
numai cu acordul administratorului drumului respectiv, în concordanţă cu planul
urbanistic aprobat. În cazul drumurilor de interes naţional se va obţine şi acordul
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (art.11, OG43/1997).
(5) La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersecţiilor dintre drumurile
publice, precum şi la trecerile la nivel peste sau pe sub calea ferată se va obţine
acordul administratorului drumului, al poliţiei rutiere, precum şi, după caz, acordul
administratorului de infrastructură feroviară (art.30, OG43/1997).
(6) Lucrările edilitare subterane se amplasează în afara amprizei, în afara zonei de
siguranţă a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi
întreţinerea acestor lucrări în zona drumului public se fac cu aprobarea
administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare (alin.1, art.48,
OG43/1997).
Art.10 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor clădiri sau amenajări având altă destinaţie decât
una din cele menţionate în ultimele două articole.
(2) Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanţă: mai mică de 150 m,
calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie (alin.5, art.27,
OG43/1997).
(3) Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea
construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare, plantaţiilor rutiere şi a oricăror alte
obstacole (alin.6, art.27, OG43/1997).
(4) În zonele protejate ale oraşului se va urmări descurajarea sau interzicerea
circulaţiei de tranzit, în condiţiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere
corespunzătoare, cu acordul administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere (art.34,
OG43/1997).
IV.6.3.Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.6.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art.11 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se recomandă orientarea spaţiilor destinate publicului spre sud.
(2) Orientarea dormitoarelor sau a încăperilor de locuit din locuinţele de serviciu va
asigura însorirea lor pe o durată de minim 1 ½ ore la solstiţiul de iarnă.
Art.12 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul de
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specialitate al deţinătorului de drum, următoarelor lucrări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare pietonale;
- spaţii de parcare;
- traversări de reţele edilitare.
(2) În zonele de protecţie a drumurilor publice, este permisă autorizarea, cu avizul
deţinătorului de drum, a următoarelor lucrări:
- trotuare pietonale;
- lucrări tehnico-edilitare;
- spaţii verzi şi plantate;
- panouri publicitare;
- parcaje.
Art.13 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia Companiei Naţionale de Căi
Ferate „CFR” S.A.
(1) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare se pot amplasa cu avizul M.T.I.
următoarele:
- construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale ferată;
- instalaţii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat,
telecomunicaţii, transmisiuni de date şi construcţiile aferente.
(2) Pentru lucrările de subtraversare a liniilor de cale ferată de către reţelele de orice
fel, se va solicita avizul S.N.C.F.R. şi M.T.I.
(3) În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:
- amplasarea oricăror construcţii, depozite de materiale sau înfiinţarea de
plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare;
- efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de
teren, surpări sau ar afecta stabilitatea solului sau care ar modifica
echilibrul pânzei freatice subterane;
- depozitarea, manipularea sau prelucrarea substanţelor care prin natura lor
ar putea provoca incendii sau explozii.
Art.14 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea faţă de aliniament se stabileşte prin certificatul de urbanism în funcţie
de destinaţia şi necesităţile tehnologice ale clădirii.
Art.15 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelei se stabilaţte prin certificatul de urbanism în
funcţie de destinaţie şi necesităţile tehnologice ale clădirii.
(2) Indiferent de condiţiile menţionate la articolul precedent se vor respecta regulile
de bază menţionate la articolul 12, cap. II din prezentul regulament.
IV.6.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art.16 Accese carosabile
(1) Se vor asigura accese carosabile directe din drumurile publice dimensionate
pentru a permite intervenţia autospecialelor în caz de incendiu.
(2) Numărul acceselor se va stabili conform destinaţiei şi necesităţilor tehnologice ale
clădirilor.
Art.17 Accese pietonale
(1) În toate cazurile cu putinţă, şi pe toate arterele de circulaţie se vor asigura piste
de biciclişti.
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(2) Se vor asigura accese pietonale conform destinaţiei şi importanţei clădirilor.
(3) Accesele pietonale la spaţiile publice vor fi conformate pentru a permite circulaţia
persoanelor cu handicap sau care folosesc mijloace specifice de deplasare.
IV.6.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
Art.18 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea
racordării noilor consumatori la reţelele de apă, de canalizare şi energie electrică.
(2) De la prevederile alin.1 se pot face derogări dacă beneficiarul se obligă să
prelungească reţeaua existentă, atunci când ea are capacitatea necesară, sau se
obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască
alte reţele.
(3) Lucrările de branşare şi racordare la reţeaua edilitară publică se suportă în
întregime de investitor sau beneficiar.
Art.19 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de
către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz în condiţiile
contractelor încheiate cu administratorii de reţele.
Art.20 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,
dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la aliniatul precedent, indiferent de modul de finanţare intră în
proprietate publică, dacă legea nu dispune altfel.
IV.6.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale
construcţiilor
Art.21 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificat de urbanism, conform destinaţiei
şi necesităţilor tehnologice ale clădirii.
Art.22 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior
nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Art.23 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea faţadelor şi elementelor ce participă la atmosfera
publică, la un standard urban.
IV.6.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi
împrejmuiri
Art.24 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură în
interiorul parcelei, numărul de parcaje necesar conform anexei nr.5 la RGU
preluată în anexa 3.5. la prezentul regulament.
(2) Clădirile vor fi asimilate cu clădirile industriale.
(3) Este interzisă amplasarea pe domeniul public, a spaţiilor de staţionare a
mijloacelor de transport, altele decât staţiile special amenajate, ale liniilor de
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transport în comun.
Art.25 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor asigura spaţii verzi şi aliniamente plantate cu rol decorativ şi de protecţie
reprezentând 20% din suprafaţa parcelei.
Art.26 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea spaţiilor libere private, care participă vizual la
atmosfera spaţiului public, situate în trupul principal al intravilanului.
Art.27 Împrejmuiri
(1) Se recomandă realizarea de împrejmuiri transparente, din gard viu sau decorativ,
dacă necesităţile de funcţionare a clădirii nu impun altă soluţie.
IV.6.4.Indicatori urbanistici maximali
Art.28 Procentul de ocupare al terenului
(1) Procentul maxim de ocupare a terenului pentru subzonele CCt13e şi CCf16e este
de 70%.
Art.29 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Se recomandă ca valoarea coeficientului de utilizare al terenului pentru subzonele
CCt13e şi CCf16e să nu depăşească 4,5 mc/mp teren.
IV.7.
SP – Zona pentru spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie,
sport şi agrement
IV.7.1.Generalităţi
IV.7.1.1. Noţiuni introductive
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona are un caracter peisager şi de agrement pronunţat.
IV.7.1.2. Subzone funcţionale
Art.2 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Subzonele din care este alcătuită zona sunt următoarele:
- SPp1e – subzona de scuar verde de la intrarea în oraş, din sud-est,
existentă;
- SPp4p – subzona de parc amenajat cu plantaţii înalte, de la sud, propusă;
- SPp5e – subzona de scuar verde de lângă dig, din sud-vest, existentă;
- SPp7ae – subzona de scuar verde de la nord, propusă;
- SPp7be – subzona de scuar verde de la nord, propusă;
- SPp12e – subzona de scuar verde de la sud-est, existentă;
- SPp12p – subzona de scuar verde de la nord-est, propusă;
- SPs1e – subzona de dotări sportive, terenul de sport de la sud-est,
existentă;
- SPs1p – subzona de dotări sportive, extindere a celei existente de la sudest, propusă;
- SPs6e – subzona de dotări sportive, sala de sport de la vest, existentă;
- SPa6e – subzona de dotări de agrement şi recreere, ştrandul orăşenesc,
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-

de la vest, existentă;
SPpr9p – subzona de plantaţii de protecţie, de la nord, propusă;
SPpd1e – subzona de păduri amenajate ca pădure-parc, Parcul Păduriţa,
existentă;

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de spaţiu verde.
Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare sunt serviciile destinate sportului, agremenului şi
recreerii.
IV.7.1.3. Prescripţii generale
Art.5 Clasificarea spaţiilor verzi
(1) Spaţiile verzi din intravilanul oraşului Nădlac se clasifică în (art.3, L24/2007):
a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii
plantate. Cele mai importante sunt:
- Parcul Central din Piaţa Unirii
- fâşiile plantate din cadrul profilelor stradale, foarte generoase la
Nădlac.
b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată: muzee în aer liber, parcuri
expoziţionale, zonele verzi aferente dotărilor publice – creşe, grădiniţe,
şcoli, unităţi sanitare, unităţi de protecţie socială, instituţii, edificii de cult,
cimitire -, baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de
performanţă. Cele mai importante sunt:
- Muzeul Etnografic Slovac
c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement,
complexuri şi baze sportive. Cele mai importante sunt:
- Terenul de sport orăşenesc
- Ştrandul orăşenesc
d) păduri de agrement. Există doar două asemenea păduri, una existentă şi
una propusă:
- Parcul Păduriţa
- Parcul Păduriţa II, propus
(2) În sensul legii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii (art.4,
L24/2007):
a) parcul este un spatiu verde, cu suprafata de min. 1 ha, format dintr-un
cadru vegetal specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări
destinate activităţilor culturaleducative, sportive sau recreative pentru
populaţie;
b) scuarul este un spaţiu verde, cu suprafaţa mai mica de 1 ha, amplasat în
cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele
unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive,
de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii;
c) grădina este un teren cultivat cu flori, copaci şi arbuşti ornamentali care
este folosit pentru agrement şi recreere, fiind deschis publicului;
d) fâşie plantată este o plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi
calitaţii aerului, realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de
apă;
e) muzeu în aer liber este o instituţie care dispune de un spaţiu verde
neacoperit, special amenajat, în vederea expunerii şi studierii unor obiecte
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de artă, relicve, documente istorice şi ştiintifice şi a educării publicului;
f) parc expoziţional este un spaţiu verde special amenajat destinat informării
publicului şi promovării unor evenimente;
g) pădurea de agrement este o pădure sau zona împădurită în care se
realizează diferite lucrări în vederea creării unui cadru adecvat petrecerii
timpului liber;
Art.6 Administrarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
(1) Administrarea spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritaţile
administratiei publice locale Nădlac şi de alte organe împuternicite în acest scop
(alin.1, art.8, L24/2007).
(2) Administrarea spaţiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitată de
către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în
vigoare (alin.2, art.8, L24/2007).
(3) Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii
acestora (alin.1, art.12, L24/2007).
(4) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi cu arbori şi arbusti sunt obligaţi să
realizeze măsurile de întreţinere a acestora (alin.2, art.12, L24/2007).
(5) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure drenarea
apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi, în reteaua de preluare a apelor
pluviale (alin.4, art.12, L24/2007).
(6) În cazul arborilor ornamentali (tei, salcam, castan, arţar, mesteacăn, stejar)
plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în
aliniamente în lungul bulevardelor şi străzilor, pe terenurile din zonele urbane,
este interzisa intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de
eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afecteaza siguranţa traficului
pietonal şi rutier, a imobilelor aflate în apropiere (alin.5, art.12, L24/2007).
(7) Autorităţile administraţiei publice locale Nădlac au obligaţia să ţina evidenţa
spaţiilor verzi de pe teritoriul sau administrativ, prin constituirea registrului local al
spaţiilor verzi, pe care îl actualizează ori de câte ori intervin modificări (alin.1,
art.16, L24/2007).
(8) Deţinătorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se găsesc perdelele şi aliniamentele
de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii sunt obligaţi să le întreţină
pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi
eoliană (art.62, OUG195/2005).
(9) Pentru unele bunuri floristice şi faunistice ale patrimoniului natural, existente în
grădini şi parcuri de agrement, ca bunuri de patrimoniu natural floristic, faunistic,
geologic, paleontologic, minerelogic şi de altă natură, măsurile necesare de
protecţie şi conservare vor fi luate de către administratorii sau deţinătorii acestora
(alin.5, art.26, OUG57/2007).
Art.7 Amplasarea zonelor destinate odihnei şi recreerii
(1) Zonele necesare odihnei şi recreerii se amplasează în locuri care prezintă cele
mai avantajoase elemente naturale, cum sunt: păduri, suprafeţe de apă, relief
variat şi altele (art.6, anexa la OMS536/1997).
Art.8 Proiectarea şi execuţia spaţiilor verzi
(1) Proiectele de amenajare specifică vor fi elaborate de către specialişti în domeniul
arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii şi forestier (alin.2, art.11,
L24/2007).
(2) Lucrările de amenajare se execută cu material forestier şi floricol, adaptat climei,
provenit din pepiniere şi alte plantaţii de arbuşti decorativi care, prin proprietăţile
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lor biologice şi morfologice, au o valoare estetică şi ecologică şi nu afecteaza
sănătatea populaţiei şi biosistemele existente deja în zonă (alin.3, art.11,
L24/2007).
Art.9 Modificarea spaţiilor verzi
(1) Răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi revine autorităţilor
administraţiei publice locale Nădlac, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice
(alin.1, art.18, L24/2007).
(2) Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se efectuează în condiţiile
prevăzute de lege, cu păstrarea destinaţiei de spaţiu verde (alin.3, art.18,
L24/2007).
(3) Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se
poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza
documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare (alin.4,
art.18, L24/2007).
(4) Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea
spaţiilor verzi definite prin L24/2007 (alin.5, art.18, L24/2007).
(5) Prin excepţie de la prevederile aliniatului precedent, este permisă schimbarea
destinaţiei spaţiilor verzi în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică, astfel
cum acestea sunt prevăzute de L33/1994 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, altele decât cele privind construcţiile locuinţelor sociale,
obiectivelor sociale de învăţământ, sănătate, protecţie şi asistenţă socială,
organizaţiilor neguvernamentale, precum şi administraţiei publice locale şi
instanţelor judecătoreşti (alin.6, art.18, L24/2007).
(6) Tot prin excepţie, pepinierele care nu sunt proprietate publică, serele şi grădinile
amenajate ca şi grădini zoologice, îşi pot schimba destinaţia, cu condiţia
transformării acestora în alte tipuri de spaţii verzi.
IV.7.2.Utilizare funcţională
Art.10 Utilizări permise
(1) Este permisă autorizarea lucrărilor specifice de amenajare şi întreţinere a
spaţiilor verzi.
(2) În subzonele SPs şi SPa este permisă autorizarea construcţiilor şi amenajărilor
destinate loisirului.
(3) Este permisă amplasarea panourilor publicitare, înscrise în atmosfera generală,
urbană.
(4) Este permisă autorizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.
(5) Construcţiile neautorizate pe spaţiile verzi se demolează şi terenul se aduce la
starea iniţială, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate
de proprietarul construcţiei (alin.1, art.9, L24/2007).
Art.11 Utilizări permise cu condiţii
(1) În zona de protecţie a digului lucrările vor fi autorizate numai dacă nu afectează
funcţionalitatea acestuia.
(2) Autorizarea construcţiilor din subzonele SPpd este permisă numai dacă acestea
nu implică tăieri de arbori.
(3) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a drumurilor publice
este permisă numai cu avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(4) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a canalelor de desecare
este permisă cu condiţia neafectării secţiunilor de curgere a acestora şi numai cu
avizul de specialitate al A.N.I.F.
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(5) Autorizarea executării construcţiilor din subzonele SPpd1e şi SPp1e aflate în
zone construite protejate, sau propuse spre protejare, este permisă numai cu
avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
(6) Se pot amplasa pe un spaţiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări
pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru expoziţii şi activităţi culturale,
construcţii uşoare pentru comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii
pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru
întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a
acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde
(alin.7, art.18, L24/2007). Acestea nu intră sub incidenţa alin.5, art.18 din
L24/2007, preluat în alin.4, art.9, din prezentul capitol.
(7) Transplantarea arborilor şi arbuştilor se face numai cu acordul administraţiei
publice locale Nădlac şi al Agenţiei pentru protecţia mediului Arad (alin.2, art.9,
L24/2007).
Art.12 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicţie temporară de construire, până la aprobarea unui PUZ, sau
PUD, conform legii, asupra subzonelor, SPp7ap, SPp7bp, SPp12e şi SPp12p.
Art.13 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii cu funcţiuni de : locuire, instituţii şi
servicii altele decât mică alimentaţie publică, industrie şi depozitare.
(2) În zonele de odihnă şi recreere se interzice amplasarea (art.6, anexa la
OMS536/1997):
- întreprinderilor care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibraţii sau
impurifică apa, aerul, solul;
- unităţilor zootehnice;
- unităţilor de transporturi;
- staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor controlate de deşeuri
solide.
(3) În subzonele SPp şi SPpr, este interzisă amplasarea oricăror construcţii definitive.
(4) În subzonele SPpd este interzisă amplasarea unor unităţi care prin aspect
alterează imaginea arealului.
IV.7.3.Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.7.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art.14 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se recomandă orientarea spaţiilor destinate publicului spre sud, iar orientarea
depozitelor, bucătăriilor, etc, spre nord.
(2) Pentru dotările sportive se vor lua măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive
prin copertine, parasolare şi plantaţii de arbori sau arbuşti.
(3) Terenurile de sport vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nord-sud cu o
abatere de maxim 15o.
Art.15 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor
lucrări şi amenajări:
a) semnalizări rutiere;
b) trotuare;
c) lucrări de traversare a reţelelor edilitare.
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(2) În zone de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor:
- parcaje;
- spaţii verzi şi aliniamente plantate;
- panouri publicitare.
Art.16 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor faţă de aliniament se va stabili prin
certificatul de urbanism, sau acolo unde este cazul prin PUZ.
Art.17 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor în interiorul parcelelor se va stabili
prin certificatul de urbanism, sau acolo unde este cazul prin PUZ sau PUD.
(2) În toate cazurile de vor respecta următoarele:
a) distanţele minime prevăzute în Codul Civil referitoare la vederea directă şi
piezişă şi la picătura streaşinii;
b) distanţa minimă între clădirile de pe acceaşi parcelă egală cu ½ din
înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.
IV.7.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art.18 Accese carosabile
(1) Se vor asigura, cu avizul deţinătorului de drum, accese carosabile direct din
drumul public, conformate pentru a permite intervenţia autoutilitarelor în caz de
incendiu.
(2) Se vor asigura accese carosabile la coronamentul digului.
Art.19 Accese pietonale
(1) Se vor asigura în toate cazurile cu putinţă piste de biciclişti în profilele stradale şi
în subzonele SPp, SPs, SPpr şi SPpd.
(2) Se vor asigura accese pietonale directe din drumuri publice la toate dotările aflate
în subzonele verzi.
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor
cu handicap sau care folosesc mijloace specifice de deplasare.
IV.7.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
Art.20 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea
racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de
canalizare şi energie electrică.
(2) De la prevederile aliniatului precedent se poate deroga, cu condiţia ca
beneficiarul sau investitorul să se oblige la prelungirea reţelei existente, dacă
aceasta are capacitatea necesară, sau să mărească capacitatea reţelelor
existente, sau să construiască noi reţele.
(3) Lucrările de branşare şi racordare la reţeaua edilitară publică se suportă în
întregime de investitor sau beneficiar.
Art.21 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de
către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz în condiţiile
contractelor încheiate cu administratorii de reţele.
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Art.22 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor de la articolul precedent, acestea
aparţin domeniului public, dacă legea nu dispune altfel.
Art.23 Dotări sanitare minimale obligatorii
(1) În cadrul amenajării şi dotării zonelor destinate odihnei şi recreerii trebuie să se
asigure (art.7, anexa la OMS536/1997):
a) instalaţii de alimentare cu apă potabilă;
b) W.C.-uri publice şi locuri pentru colectarea deşeurilor;
c) colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instalaţii de canalizare, locale
sau zonale, a căror construcţie şi exploatare să evite poluarea factorilor de
mediu.
(2) Pentru campinguri, densitatea optimă este de 50 mp teren/persoană. În fiecare
camping se amenajează oficii prevăzute cu apă rece, apă caldă necesară spălării
vaselor şi grupuri sanitare (alin.1, art.77, anexa la OMS536/1997)
IV.7.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale
construcţiilor
Art.24 Parcelarea
(1) Dezmembrarea parcelelor este permisă numai pe baza unui PUZ.
(2) Parcelele noi rezultate vor avea în mod obligatoriu accese carosabile şi pietonale
directe din drumurile publice.
Art.25 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau prin PUZ,
acolo unde este cazul.
Art.26 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Construcţiile sportive vor avea volumetria adaptată funcţiunii.
(2) La autorizarea construcţiilor se va avea în vedere ca prin aspectul lor, acestea să
nu altereze imaginea subzonei. Criteriile de apreciere a aspectului clădirilor sunt:
- conformarea clădirilor;
- materialele de construcţie utilizate la finisaje şi învelitori;
- culorile ansamblului şi detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.
Art.27 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie structurală va fi autorizată numai pe baza avizului Inspectoratului
de Stat în Construcţii.
Art.28 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea construcţiilor şi amenajărilor la un standard urban, în
special elementele vizibile din spaţiile publice, care participă la atmosfera urbană.
IV.7.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi
împrejmuiri
Art.29 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură parcaje
conform destinaţiei clădirii, dimensionate după normele anexei nr. 5 la RGU
preluată în anexa 3.5. la prezentul regulament.
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Art.30 Spaţii verzi şi plantate
(1) Spaţiile verzi vor fi amenajate pe baza unor proiecte de specialitate.
(2) Construcţiile şi amenajările se vor face cu diminuarea minimă a spaţiilor verzi sau
plantate.
Art.31 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea peisageră sau urbană a spaţiilor libere publice.
(2) Spaţiile libere private vizibile din spaţiul public se vor amenaja peisager sau
mineral.
Art.32 Împrejmuiri
(1) Se recomandă realizarea de împrejmuiri transparente sau din gard viu.
IV.7.4.Indicatori urbanistici maximali
Art.33 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă se respectă valoarea
maximă a procentului de ocupare a terenului prevăzută pentru fiecare subzonă
funcţională.
(2) Procentul de ocupare a terenului se va stabili prin certificatul de urbanism, sau
unde este cazul prin PUZ.
(3) Valoarea maximă a procentului de ocupare a terenului este de 10%.
Art.34 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Coeficientul de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă de 0,1.
IV.8.

DS – Zona cu destinaţie specială

IV.8.1.Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zonele cu destinaţie specială din cadrul teritoriului intravilan Nădlac au un
caracter militar şi grăniceresc.
Art.2 Tipuri de subzone funcţionale
(1) În cadrul zonei se regăsec următoarele subzone funcţionale:
- DSm8e – subzona de unităţi militare de la nord, existentă;
- DSg20e – subzona de unităţi grănicereşti, P.T.C.F. Nădlac, de la vest,
existentă;
- DSg27e – subzona de unităţi grănicereşti, canton grăniceri, ca trup izolat,
la nord, existentă;
- DSg48e – subzona de unităţi grănicereşti, pichet de grăniceri, ca trup
izolat, la nord, existentă;
- DSg51e – subzona de unităţi grănicereşti, pichet de grăniceri, ca trup
izolat, la nord, existentă;
Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Cu excepţia subzonei DSg20e, care conţine şi unităţi de echipare teritorială,
celelalte subzone au destinaţia exclusiv militară.
Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
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(1) În subzona DSg20e sunt admise dotări de echipare edilitară.
IV.8.2.Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea construcţiilor şi amenajărilor necesare funcţiunilor
militare sau de modernizare a celor de echipare edilitară din subzona DSg20e.
(2) Proiectarea şi autorizarea construcţiilor de la aliniatul precedent este
reglementată de Ordinul MLPAT, MAPN, MI, MJ, SRI, SIE, STS, SPP nr.
3.376/MC/M3.556/2102 /667/C1/4.093/2.012/14.083/D-821/1996.
Art.6 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor clădiri cu altă destinaţie decât cea menţionată în
articolul precedent.
IV.8.3.Indicatori urbanistici maximali
Art.7 Procentul de ocupare al terenului
(1) Procentul maxim de ocupare a terenului pe subzone are următoarele valori:
- pentru subzona DSm8e POT maxim este 70%;
- pentru subzona DSg20e POT maxim este 65%;
- pentru restul subzonelor se va stabili în funcţie de necesităţile funcţionale
sau prin certificat de urbanism.
Art.8 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Valorile maxime ale coeficientului de utilizare a terenului pentru subzonele DS
sunt următoarele:
- pentru subzona DSm8e CUT maxim este 1;
- pentru subzona DSg20e CUT maxim este 0,8;
- pentru restul subzonelor se va stabili în funcţie de necesităţile funcţionale
sau prin certificat de urbanism.
IV.9.

GC – Zona pentru gospodărie comunală

IV.9.1.Generalităţi
IV.9.1.1. Noţiuni introductive
Art.9 Caracterul zonei
(1) Zona conţine, cimitirele existente, la care se adaugă terenuri de rezervă pentru
gospodăria comunală.
IV.9.1.2. Subzone funcţionale
Art.10 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Zona este formată din următoarele subzone funcţionale:
- GCc5e – cimitirul ortodox de la sud-vest, existent;
- GCc8e – cimitirele reformat, catolic, evreiesc, neoprotestant şi ortodox de
la nord, existente;
- GCc12e – cimitirul ortodox de la est, existent;
- GC5e – zonă de gospodărie comunală de rezervă, lângă cimitirul de la
sud-vest, existentă;
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-

GC8ae – zonă de gospodărie comunală de rezervă, la nord-vest,
existentă;
GC8be – zonă de gospodărie comunală de rezervă, lângă cimitirul de la
nord-vest, existentă;

Art.11 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de gospodărie comunală – cimitire.
Art.12 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise sunt:
- spaţii verzi şi plantate;
- echipare tehnico-edilitară.
IV.9.2.Utilizare funcţională
Art.13 Utilizări permise
(1) Este permisă utilizarea terenurilor în scopuri legate de actuala lor destinaţie şi de
echiparea tehnico-edilitară.
Art.14 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea unor construcţii şi amenajări în zona drumului public este permisă cu
avizul deţinătorului de drum.
(2) Amplasarea unor construcţii sau amenajări în zona de protecţie a digului din
subzonele GCc5e şi GC5e este permisă cu avizul A.N.I.F.
(3) Pentru autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor din subzonele GCc8e,
GC8ae şi GC8be este necesar avizul Comandamentului Trupelor de Grăniceri.
(4) Desfiinţarea şi schimbarea destinaţiei unui cimitir se fac numai după 30 de ani de
la ultima înhumare şi după strămutarea tuturor osemintelor. Desfiinţarea
cimitirelor înainte de acest termen se face numai cu avizul Inspectoratului
judeţean de poliţie sanitară şi medicină preventivă (art.154, anexa la
OMS536/1997).
Art.15 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă utilizarea terenurilor în alte scopuri decât cele legate de destinaţia
lor actuală.
IV.9.3.Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.9.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art.16 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Monumentele funerare vor fi orientate conform cultului.
Art.17 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de protecţie a drumului este permisă autorizarea lucrărilor de echipare
edilitară, spaţii verzi, trotuare şi parcaje.
Art.18 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea faţă de aliniament se va stabili printr-un plan de specialitate elaborat
prin grija Primăriei Nădlac.
Art.19 Amplasarea în interiorul parcelei
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(1) Amplasarea în interiorul parcelei se va stabili printr-un plan de specialitate
elaborat prin grija Primăriei Nădlac.
IV.9.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art.20 Accese carosabile
(1) Se vor asigura accese carosabile în interiorul cimitirelor.
Art.21 Accese pietonale
(1) Se vor asigura accese pietonale la fiecare parcelă conformate astfel încât să
permită circulaţia persoanelor cu handicap sau care folosesc mijloace specifice
de deplasare.
IV.9.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
Art.22 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Prin grija Primăriei se va asigura posibilitatea racordării dotărilor la reţelele
tehnico-edilitare necesare.
IV.9.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale
construcţiilor
Art.23 Parcelarea
(1) Forma şi dimensiunile parcelelor se vor stabili de către Primărie în funcţie de
nevoi, printr-un proiect de specialitate.
Art.24 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili printr-un certificat de urbanism.
Art.25 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) La autorizarea construcţiilor se va urmări ca aceasta să nu altereze prin aspect
imaginea subzonelor.
Art.26 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea construcţiilor, mormintelor, monumentelor şi aleilor
din cimitire, în acord cu decenţa locului.
IV.9.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi
împrejmuiri
Art.27 Parcaje
(1) La intrarea în fiecare subzonă se vor asigura spaţii de parcare. În măsura
posibilităţilor acestea se vor amplasa în interiorul incintelor.
(2) Se vor asigura zone de staţionare a vehiculelor mortuare în zona intrării în
cimitire.
Art.28 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe destinate amenajării cimitirelor
cu spaţii verzi, reprezentând minim 20% din suprafaţa zonei.
(2) Cimitirele vor fi împrejmuite cu gard şi cu o perdea de arbori. Între morminte şi
gardul cimitirului va fi lăsată o zonă liberă de 3 m (alin.2, art.153, anexa la
OMS536/1997).
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Art.29 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere vor fi amenajate peisager, sau urban.
Art.30 Împrejmuiri
(1) Se recomandă realizarea de împrejmuiri transparente, decorative sau din gard
viu.
IV.9.4.Indicatori urbanistici maximali
Art.31 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea valorii maxime a
procentului de ocupare a terenului care este POT maxim 80%.
Art.32 Coeficientul de utilizare al terenului
(2) Autorizarea executării construcţiilor este permisă cu respectarea valorii maxime a
coeficientului de utilizare a terenului care este CUT maxim 0,8.
IV.10.

TE – Zona pentru echipare edilitară

IV.10.1.

Generalităţi

IV.10.1.1.Noţiuni introductive
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine strict construcţii şi amenajări edilitare.
IV.10.1.2.Subzone funcţionale
Art.2 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Zona conţine următoarele subzone funcţionale:
- TEif4e – subzona pentru echipări de îmbunătăţiri funciare, staţie de
pompe, de la sud, existentă;
- TEif15e – subzona pentru echipări de îmbunătăţiri funciare, staţie de
pompe, de la est, existentă;
- TEh15ae – subzona de gospodărie de apă, foraj de apă, existentă;
- TEh15be – subzona de gospodărie de apă, foraj de apă, existentă;
- TEh17ae – subzona de gospodărie de apă, foraj de apă, existentă;
- TEh17be – subzona de gospodărie de apă, foraj de apă, existentă;
- TEh18e – subzona de gospodărie de apă, uzina de apă, existentă;
- TEe20p – subzona de epurare a apelor uzate, staţie de epurare, de la vest,
propusă;
- TEe22e – subzona de epurare a apelor uzate, fost amplasament staţie de
epurare, de la vest, existentă;
Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Toate subzonele sunt destinate unităţilor de echipare tehnico-edilitare teritoriale
sau orăşeneşti.
Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Sunt admise spaţii verzi şi plantate.
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IV.10.2.

Utilizare funcţională

Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă utilizarea construcţiilor şi amenajărilor de echipare tehnico-edilitară
şi dotărilor sociale strict legate de funcţionarea acestora (cantoane, case de
paznic ş.a.).
(2) Este permisă amplasarea de spaţii verzi şi plantaţii de protecţie.
Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) În zona de protecţie a drumurilor, autorizarea lucrărilor este permisă cu avizul
deţinătorului de drum.
(2) În zona de protecţie a digurilor, autorizarea lucrărilor este permisă cu avizul
proprietarului acestora.
(3) Autorizarea executării construcţiilor în subzonele TEe20p şi TEe22e este permisă
numai cu avizul St.M.G şi S.R.I.
(4) În zonele de protecţie sanitară se va respecta legislaţia în vigoare şi normele
prevăzute la cap. VI.3. al prezentului regulament.
(5) Amplasarea obiectivelor de echipare edilitară se face numai pe baza şi în
condiţiile avizelor şi acordurilor de mediu, după caz.
Art.7 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor unităţi cu altă destinaţie decât una din cele
menţionate la art.5 Utilizări permise şi art.6 Utilizări permise cu condiţii.
IV.10.3.

Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor

IV.10.3.1.Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art.8 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea spaţiilor destinate birourilor va fi spre sud.
(2) Orientarea spaţiilor destinate publicului va fi spre sud.
(3) Orientarea încăperilor destinate locuirii va fi în aşa fel făcută încât să se asigure
norma minimă de însorire de 1 ½ ore la solstiţiul de iarnă.
Art.9 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor
lucrări şi amenajări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare;
- lucrări de traversare a reţelelor edilitare.
(2) În zone de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor:
- echipamente tehnico-edilitare;
- trotuare;
- parcaje;
- spaţii verzi şi aliniamente plantate;
- panouri publicitare.
Art.10 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Poziţia faţă de aliniament se va stabili prin certificatul de urbanism, în funcţiei de
destinaţia clădirii.
Art.11 Amplasarea în interiorul parcelei
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(1) Amplasarea în interiorul parcelei va ţine cont de următoarele:
- respectarea condiţiilor minimale ale Codului Civil referitoare la vederea
directă, piezişă şi picătura streaşinii;
- distanţa minimă între clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi de minim ½ din
înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 3 m.
IV.10.3.2.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art.12 Accese carosabile
(1) Se vor asigura accese carosabile directe din drumurile publice dimensionate
pentru a permite accesul autospecialelor în caz de incendiu.
Art.13 Accese pietonale
(1) Se vor asigura accese pietonale directe la toate clădirile, conforme cu destinaţia
lor.
(2) Accesele pietonale la clădirile care conţin spaţii destinate publicului vor fi
conformate în aşa fel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap sau
care folosesc mijloace specifice de deplasare.
IV.10.3.3.Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
Art.14 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor în subzonele din trupul principal al
intravilanului este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie
electrică.
(2) De la aliniatul precedent se pot face derogări, cu condiţia ca beneficiarul sau
investitorul să realizeze lucrările de extindere sau de mărire a reţelelor existente
în vederea racordării şi branşării.
(3) În unităţile aflate în trupuri izolate este permisă echiparea cu instalaţii realizate în
sistem individual, cu condiţia respectării normelor sanitare şi de protecţie a
mediului.
Art.15 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea capacităţii reţelelor publice existente se
realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în
condiţiile contractelor încheiate cu deţinătorii reţelelor.
Art.16 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor de la articolul precedent, acestea intră
în proprietate publică, dacă legea nu dispune altfel.
IV.10.3.4.Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale
construcţiilor
Art.17 Parcelarea
(1) Dezmembrările noi vor ţine cont de asigurarea accesului direct dintr-un drum
public.
Art.18 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau prin PUZ,
unde este cazul, cu condiţia respectării art.31 din RGU.
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Art.19 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul exterior nu afectează
negativ imaginea zonei prin:
- conformarea construcţiilor;
- volumetrie;
- materialele utilizate la finisajele exterioare şi învelitori;
- culoarea faţadei şi a detaliilor;
- forma şi amplasarea golurilor.
Art.20 Întreţinerea construcţiilor
(1) În special în cadrul trupului principal al intravilanului, este obligatorie întreţinerea
elementelor ce participă la atmosfera publică, vizibile din spaţiul public.
IV.10.3.5.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi
împrejmuiri
Art.21 Parcaje
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă se asigură în interiorul
parcelei numărul necesar de parcaje, conform destinaţiei clădirilor, respectând
normele din anexa nr.5 a RGU preluată în anexa 3.5. la prezentul regulament.
(2) Este interzisă amplasarea de locuri de staţionare a autovehiculelor de intervenţie
tehnică specifică în cadrul domeniului public.
Art.22 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor asigura spaţii verzi şi aliniamente de protecţie în suprafaţă de 20% din
suprafaţa parcelei, cu rol decorativ sau de protecţie.
Art.23 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere private vizibile din spaţiul public vor fi tratate peisager sau urban.
Art.24 Împrejmuiri
(1) Se recomandă realizarea de împrejmuiri transparente sau prin gard viu, dacă
necesităţile tehnologice nu impun altă soluţie.
IV.10.4.

Indicatori urbanistici maximali

Art.25 Procentul de ocupare al terenului
(1) Procentul de ocupare a terenului se va stabili prin certificatul de urbanism, sau
prin PUZ, unde este cazul. În toate situaţiile nu se va depăşi valoarea POT maxim
de 70%.
Art.26 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Coeficientul de utilizare al terenului se va stabili prin certificatul de urbanism, sau
prin PUZ, unde este cazul. În toate situaţiile nu se va depăşi valoarea CUT maxim
de 1.
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CAPITOLUL V. PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND
OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN

MODUL

DE

V.1. TA – Terenuri agricole
V.1.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona cuprinde terenuri situate în extravilan destinate exploataţiei agricole.
Art.2 Terenuri agricole
(1) Prin terenuri cu destinaţie agricolă se înţeleg terenurile agricole productive arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi,
paşunile, fâneţele, serele, solariile, răsadniţele şi altele asemenea -, cele cu
vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile
împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările
piscicole şi de îmbunataţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare
agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei
agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru
producţia agricolă (lit.a, art.2, L18/1991).
Art.3 Pajiştile
(1) Sunt supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare, în condiţiile Legii
nr.214/2011, următoarele categorii de pajişti (alin.1, art.1, L214/2011):
a) pajiştile proprietate publică şi privată a statului şi pajiştile urbane care fac
parte din domeniul privat al statului şi se află în administrarea consiliului
local Nădlac;
b) pajiştile în indiviziune care, fie prin lege, fie prin efectul actelor de
proprietate sau acordul ulterior al coproprietarilor, se folosesc în comun în
cadrul asociaţiilor de păşunat constituite de către aceştia;
c) pajiştile situate în zonele inundabile ale râului Mureş care nu intra in
categoriile prevazute la lit. a) şi b) şi care sunt folosite numai în timpul
prielnic paşunatului, apartinând domeniului public al statului;
d) pajiştile proprietate privată a oraşului Nădlac aflate în administrarea
primăriilor, provenite din fostele izlazuri orăşeneşti, pajişti şi terenuri
arabile, care s-au aflat în folosinţa cooperativelor agricole de producţie;
e) pajiştile oraşului Nădlac aflate în administrarea primăriei oraşului Nădlac,
provenite din fostele izlazuri orăşeneşti, transmise unităţilor agricole de
stat;
f) alte suprafeţe de pajişti proprietate privată, declarate de către agricultori
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în anul 2007.
(2) Pajiştile prevăzute la alin.(1) sunt, după caz, proprietate publică sau privată şi
constituie bunuri de interes naţional (alin.2, art.1, L214/2011).
(3) Prevederile referitoare la pajişti nu se aplică pajiştilor care urmează să fie
împădurite, dacă împădurirea se realizează cu respectarea condiţiilor locale de
mediu, exceptând speciile cu creştere rapidă, cultivate pe termen scurt (alin.3,
art.1, L214/2011).
(4) Pajiştile de balta sunt: păşunile împădurite, precum şi cele situate în zonele
inundabile ale râului Mureş şi aparţin domeniului public al statului (alin.1, art.25,
L214/2011).
(5) În sensul legii nr.214/2011, următorii termeni se definesc astfel (lit.a şi c, art.2,
L214/2011):
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a) pajişte — suprafaţă agricolă de păşuni, fânete şi izlazuri comunale
consacrată producţiei de iarba şi de alte plante furajere erbacee,
însămânţate sau naturale, care nu fac parte din sistemul de rotaţie a
culturilor din exploataţii de cel puţin 5 ani şi care sunt administrate de către
agricultori pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, cu
respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu;
b) fâneaţa — suprafată agricolă care, conform practicii agricole locale, este
recunoscută ca fiind destinată recoltării de furaje pentru animale. Pajiştile
pot avea în decursul aceluiaşi an utilizare mixtă: păşune, fân şi fân
însilozat.
Art.4 Îmbunătăţiri funciare
(1) Amenajările de îmbunătăţiri funciare ca lucrări hidrotehnice complexe şi
agropedoameliorative se realizează în scopul prevenirii şi înlăturării acţiunii
factorilor de risc - seceta, exces de apa, eroziunea solului şi inundaţii, precum şi
poluare - pe terenurile cu orice destinaţie, indiferent de proprietar. Acestea
contribuie la valorificarea capacităţii de productie a terenurilor şi a plantelor,
precum şi la introducerea în circuitul economic a terenurilor neproductive (alin.1,
art.2, L138/2004).
(2) Amenăjarile de îmbunătăţiri funciare cuprind următoarele categorii de lucrări
(alin.2, art.2, L138/2004):
a) îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de apa prin care se asigură, în
principal, protecţia terenurilor şi a oricăror categorii de construcţii împotriva
inundaţiilor, surse locale de apa şi emisari pentru scurgerea apelor;
b) irigatii şi orezarii prin care se asigura aprovizionarea controlată a solului şi
a plantelor cu cantităţile de apă necesare dezvoltării culturilor şi creşterii
producţiei agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare,
transport, distribuţie şi evacuare a apei şi, dupa caz, lucrări de nivelare a
terenului;
c) desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului
de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării
condiţiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind
lucrări de colectare, de transport şi de evacuare în emisar a apei în exces;
d) combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de
alunecări, prin care se previn, se diminueaza sau se opresc procesele de
degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecţia
solului, stingerea formaţiunilor torenţiale, stabilizarea nisipurilor mişcatoare;
e) pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile
poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere,
pe alte terenuri neproductive, cuprinzând şi lucrările de nivelare-modelare,
de scarificare, de afânare adâncă, rigole şi şanturi de scurgere a apei,
arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de
amendamente, precum şi îngrăşăminte, în scopul valorificării pentru
agricultură şi, dupa caz, pentru silvicultura;
f) perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru
combaterea eroziunii solului;
g) alte lucrări realizate prin soluţii tehnice şi tehnologii noi;
h) zone de protecţie ale lucrărilor prevăzute la lit. a) - g).
(3) Amenajările de îmbunătăţiri funciare, sistemele de irigaţii sau desecare şi drenaj
şi lucrările de aparare împotriva inundaţiilor ori combatere a eroziunii solului pot fi
de utilitate publică, în conditiile legii (art.33, L138/2004).
(4) Bunurile care alcătuiesc infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând
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domeniului public al statului este următoarea (anexa nr.2, L138/2004):
a) bunurile din amenăjarile de irigaţii, formate din prize, staţii de pompare de
bază, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de
aducţiune şi distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare de
punere sub presiune;
b) bunurile din amenăjarile de desecare şi drenaj, formate din canalele
colectoare principale la lucrările de desecare gravitaţională şi cu pompare,
inclusiv staţiile de pompare aferente acestora;
c) barajele şi digurile de apărare împotriva inundaţiilor şi lucrările de
regularizare a cursurilor de apă;
d) lucrările de combatere a eroziunii solului.
V.1.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă explotarea agricolă a terenurilor în funcţie de categoria de folosinţă.
(2) Este permisă amplasarea de construcţii anexe la exploatarea agricolă.
(3) Este permisă amplasarea de obiective de utilitate publică, însă cu reducerea la
minimum a afectării terenurilor agricole de clase superioare de calitate.
(4) Toţi deţinătorii de terenuri agricole sunt obligaţi să asigure cultivarea acestora şi
protecţia solului (art.74, L18/1991).
(5) Terenurile care prin degradare şi poluare şi-au pierdut, total sau parţial,
capacitatea de producţie pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite in
perimetre de ameliorare (alin.1, art.82, L18/1991).
(6) Folosirea definitivă sau temporară a terenurilor agricole în alte scopuri decât
producţia agricolă se aproba dupa cum urmeaza (art. 94, L18/1991):
a) de organele agricole judeţene, prin oficiul de cadastru agricol şi
organizarea teritoriului agricol judetean terenurile agricole de pana la 1 ha.
Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafeţe de teren se dă de
către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
b) de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru terenurile agricole în
suprafaţă de până la 100 ha;
c) de Guvern, pentru terenurile agricole a căror suprafaţa depăşeşte 100 ha.
(7) Pajiştile urbane se folosesc exclusiv pentru păşunat, ca fâneţe şi pentru cultivarea
plantelor erbacee specifice zonei, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau
seminţe (alin.1, art.8, L214/2011).
(8) Activităţile care se desfăşoară pe pajişti sunt numai acelea pentru creşterea
potenţialului de producţie a solului şi se pot realiza perdele de protecţie,
construcţii zoopastorale, surse de apă potabilă, regularizarea cursurilor de apă,
lucrări de îmbunătăţiri funciare şi proiecte având ca obiect de investiţii producerea
şi utilizarea energiei regenerabile (alin.2, art.8, L214/2011).
Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Este permisă amplasarea de funcţiuni ce nu pot fi amplasate în intravilan, cu
condiţia să nu polueze aerul, solul, subsolul sau resursele de apă.
(2) În perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând anexele gospodăreşti ale
exploataţiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea
distanţelor prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un regim
de restricţie privind amplasarea clădirilor de locuit şi a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va obţine avizul Direcţiei judeţene pentru agricultură şi
dezvoltare rurală Arad (lit.d1, art.10, L50/1991).
(3) Prin anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole se înţelege construcţiile situate
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în zone izolate în extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a lucrătorilor
agricoli, menite să adăpostească maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte
bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară pe
timpul campaniilor agricole (anexa nr.2 la L50/1991).
(4) Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile ale persoanelor juridice, în
alte categorii de folosinţă agricolă, se poate face cu avizul Direcţiei judeţene
pentru agricultură şi dezvoltare rurală Arad, numai în următoarele cazuri:
a. terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate şi transformate în
plantaţii viticole şi pomicole;
b. terenurile arabile situate în albia râului Mureş care nu pot fi folosite rentabil
pentru alte destinaţii agricole, pot fi amenajate în bazine piscicole (lit.c şi e,
art.77, L18/1991).
(5) Schimbarea categoriei de folosinţa a terenurilor arabile, altele decat cele
prevazute la alin.3, păşuni, fâneţe, vii şi livezi, deţinute de persoane juridice în
care statul deţine majoritatea acţiunilor, se va aproba de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale (alin.1, art.78, L18/1991).
(6) Schimbarea categoriei de folosinţa silvică - păduri, răchitării, culturi de arbuşti,
deţinute de persoane juridice - se aprobă de Ministerul Mediului şi Pădurilor
(alin.3, art.78, L18/1991).
(7) Schimbarea folosintei terenurilor agricole ce constituie zone de protecţie a
monumentelor se face cu acordul Comisiei naţionale a monumentelor,
ansamblurilor şi siturilor istorice, sau regionale, după caz. (alin.4, art.78,
L18/1991).
(8) Liniile de telecomunicaţii şi cele de transport şi distribuire a energiei electrice,
conductele de transport pentru alimentare cu apă, canalizare, produse petroliere,
gaze, precum şi alte instalaţii similare, se vor grupa şi amplasa de-a lungul şi în
imediată apropiere a căilor de comunicaţii - şosele, căi ferate -, a digurilor,
canalelor de irigaţii şi de desecări şi a altor limite obligate din teritoriu, în aşa fel
încât să nu se stânjenească execuţia lucrărilor agricole (alin.1, art.102,
L18/1991).
(9) Pajiştile împădurite pot fi readuse în circuitul pastoral, la propunerea camerei
agricole zonale şi cu aprobarea camerei agricole judeţene Arad, pe baza unor
studii de transformare şi a unor programe de îmbunătăţire şi exploatare a
acestora, întocmite de unitătile de specialitate autorizate, sau prin realocarea unor
suprafeţe echivalente de pajişti (alin.1, art.6, L214/2011).
(10) Înfiinţarea de culturi pe pajiştile urbane, în afara celor prevăzute în
amenajament, este interzisă (art.11, L214/2011).
(11) Schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor se face cu aprobarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, autoritatea competenta pentru
menţinerea terenurilor destinate păşunilor permanente în România (art.20,
L214/2011).
(12) Se vor prevedea prin proiecte ulterioare, asigurarea acceselor la terenurile
agricole, ale căror legături cu drumurile de exploatare existente au fost întrerupte
de traseul autostrăzii sau a drumului bypass spre DN7.
Art.7 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I
şi a II-a de calitate, pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum
şi pe cele plantate cu vii şi livezi, parcuri naţionale, rezervaţii, monumente,
ansambluri arheologice şi istorice este interzisă (alin.1, art.92, L18/1991).
(2) Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent construcţiile care servesc
activităţile agricole, cu destinaţie militară, căile ferate, şoselele de importanţă
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deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea şi echiparea sondelor,
lucrările aferente exploatării ţiţeiului şi gazului, conductele magistrale de transport
gaze sau petrol, lucrările de gospodarire a apelor şi realizarea de surse de apa
(alin.2, art.92, L18/1991).
(3) Pajiştile prevăzute la art.3 alin. (1) lit. a) şi c) din cap.V.1.1 al prezentului
regulament, nu se vor înstrăina, nu se vor împărţi, nu pot fi grevate de niciun
drept real sau personal şi nu li se va schimba categoria de folosinţă (alin.1, art.5,
L214/2011).
(4) Fac excepţie de la prevederile aliniatului precedent, terenurile ocupate cu pajişti
care, prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de
producţie (alin.2, art.5, L214/2011).
(5) Pajiştile prevăzute la aliniatul precedent vor fi constituite în perimetrul de
ameliorare de interes naţional, pe care se vor executa lucrări de repunere în
valoare şi amenajare, corespunzător reglementărilor legale în vigoare, fără
schimbarea proprietarului (alin.3, art.5, L214/2011).
(6) Este interzisă amplasarea de relee de transmisie-recepţie pentru telecomunicaţii,
la o distanţă mai mică de 500 m faţă de zonele de locuit şi instituţii-servicii
prevăzute în prezentul plan.
(7) Unităţile zootehnice şi industriale noi vor respecta în amplasare condiţiile alin.1,
art.11, din anexa la OMS536/1997.
V.2.TF – Terenuri forestiere
V.2.1. Generalităţi
Art.1 Terenuri cu destinaţie forestieră
(1) Prin terenuri cu destinaţie forestieră se înţeleg terenurile împădurite sau cele care
servesc nevoilor de cultură, producţie ori administrare silvică, terenurile destinate
împăduririlor şi cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănişuri, râpe, ravene,
torenţi -, dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice (lit.b, art.2, L18/1991).
V.2.2. Utilizare funcţională
Art.2 Utilizări permise
(1) Sunt permise următoarele utilizări:
- lucrări de utilitate publică de interes naţional şi local;
- reţele tehnico-edilitare subterane;
- construcţiile necesare întreţinerii pădurilor, exploatărilor silvice şi culturilor
forestiere. La amplasarea acestor construcţii se va avea în vedere
dezafectarea unei suprafeţe cât mai mici din cultura forestieră.
Art.3 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea oricăror tipuri de construcţii, cu excepţia celor
prevăzute de lege.
V.3.TH – Terenuri aflate permanent sub ape
V.3.1. Generalităţi
Art.1 Terenuri aflate permanent sub ape
(1) Prin terenuri aflate permanent sub ape se înţeleg albiile minore ale cursurilor de
apă, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retenţie (lit.c, art.2, L18/1991).
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(2) În cazul oraşului Nădlac, singurul teren aflat permanent sub ape este albia minoră
a râului Mureş.
V.3.2. Utilizare funcţională
Art.2 Utilizări permise
(1) Sunt permise următoarele utilizări:
- captări de apă;
- lucrări pentru combaterea acţiunii distructive a apelor;
- lucrări specifice de întreţinere a albiei.
(2) Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apă, devenite disponibile în
urma lucrărilor de regularizare, vor fi amenajate pentru producţia agricolă,
piscicolă, sau, dupa caz, silvică, o data cu lucrările de bază executate de titularii
acestora (art.99, L18/1991).
Art.3 Utilizări permise cu condiţii
(1) Este permisă amplasarea de porturi în situaţia navigabilităţii Mureşului, cu
respectarea întregii legislaţii de mediu şi zone protejate.
(2) Este permisă executarea de lucrări de poduri, lucrări necesare căilor ferate şi
drumurilor de traversare a cursurilor de apă, cu condiţia asigurării măsurilor de
apărare împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii
apelor şi cu respectarea zonelor de protecţie a lucrărilor de gospodărire a apelor
, având avizul primarilor şi al autorităţilor competente în gospodărirea apelor.
(3) Circulaţia pe cursurile de apă, cu bărci de agrement fără motor, se efectuează
liber, cu respectarea drepturilor riveranilor şi reglementărilor legale (alin.3, art.25,
L107/1996).
(4) Dreptul de folosinţă a albiilor minore şi a plajei în alte scopuri decât plimbare şi
recreere, se dobândeşte numai după obţinerea autorizaţiei de gospodărire a
apelor (alin.4, art.25, L107/1996).
(5) Lucrările de barare sau de traversare a cursurilor de apă, care pot constitui
obstacol în curgerea naturală a apelor, vor fi astfel concepute, realizate şi
exploatate încât să nu influenţeze defavorabil curgerea apelor, în vederea
asigurării atât a stabilităţii acestor lucrări, a albiilor minore şi a malurilor, cât şi
pentru prevenirea unor efecte distructive sau păgubitoare. Lucrările construite
fără a avea în vedere astfel de cerinţe trebuie modificate sau demolate de
proprietarii sau deţinătorii lor, în condiţiile şi la termenele stabilite de Administraţia
Naţională "Apele Române". În caz contrar, autoritatea publică centrală din
domeniul apelor, prin unităţile sale teritoriale, este abilitată să aplice sancţiuni
potrivit legii, din oficiu sau la sesizarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
(alin.2, art.26, L107/1996).
(6) Orice activitate pe luciul de apă, în albii minore, arii protejate ori în zone de
protecţie, inclusiv navigaţia, plutăritul, flotajul, exploatarea agregatelor minerale
sau recoltarea stufului, precum şi exploatarea fondului piscicol şi pescuitul sportiv
se vor realiza astfel încât să nu producă efecte negative asupra apei, malurilor şi
albiilor cursurilor de apă, malurilor şi cuvetelor lacurilor, monumentelor naturii,
construcţiilor, lucrărilor sau instalaţiilor existente în albii şi să influenţeze cât mai
puţin folosirea apelor de către alţi utilizatori. În nici o situaţie nu este permisă
deteriorarea calităţii apei (art.27, L107/1996).
(7) Orice intervenţie va respecta atât legislaţia de mediu cât şi prevederile cap. VI.1.
din prezentul capitol.
Art.4 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
108

(1) Sunt interzise orice utilizări altele decât cele prevăzute în ultimele două articole.
(2) Obturarea sau blocarea, sub orice formă, precum şi scoaterea din funcţiune, în
orice mod, a construcţiilor şi instalaţiilor de descărcare a apelor mari, sunt
interzise (alin.3, art.26, L107/1996).
V.4.TC – Terenuri ocupate de căi de comunicaţie
V.4.1. Generalităţi
Art.1 Terenuri ocupate de căi de comunicaţie
(1) Terenurile ocupate de căi de comunicaţie sunt acele terenuri folosite pentru
transporturile rutiere, feroviare şi navale, cu construcţiile şi instalaţiile aferente
(lit.e, art.2, L18/1991).
Art.2 Drumurile
(1) Drumurile fac parte din sistemul naţional de transport (alin.1, art.2, OG43/1997).
(2) Drumurile sunt căi de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia
vehiculelor şi a pietonilor (alin.2, art.2, OG43/1997).
(3) Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, podurile, podeţele,
viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile,
construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de
parcare, oprire şi staţionare, bretelele de acces, indicatoarele de semnalizare
rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, spaţiile de serviciu sau control,
spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între
autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, terenurile şi plantaţiile din zona
drumului, mai puţin zonele de protecţie (alin.3, art.2, OG43/1997).
(4) De asemenea, se consideră ca făcând parte din drum clădirile de serviciu şi orice
alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării sau exploatării
drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente (alin.4, art.2, OG43/1997).
(5) Fac parte din elementele infrastructurii drumurilor exprese şi drumurilor naţionale
aparţinând domeniului public al statului (alin.5, art.2, OG43/1997):
a) suprastructura şi infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, şi
terenul aferent;
b) podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu
terenul aferent;
c) locurile de parcare, oprire şi staţionare, precum şi terenurile aferente care
aparţin domeniului public al statului;
d) lucrările de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent;
e) plantaţiile rutiere şi terenul aferent;
f) suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a drumului, care
formează zonele de siguranţă, în limitele prevăzute de OG43/1997.
Art.3 Clasificarea şi încadrarea drumurilor
(1) Încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional în
categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean sau în categoria funcţională
a drumurilor de interes local, precum şi din categoria funcţională a drumurilor de
interes judeţean sau de interes local în categoria funcţională a drumurilor de
interes naţional se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii care
urmează să îl preia în administrare (alin.1, art.12, OG43/1997).
(2) Încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în
categoria funcţională a drumurilor de interes local sau invers se face prin hotărâre
a consiliului judeţean, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în
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administrare (alin.2, art.12, OG43/1997).
Art.4 Proprietatea asupra drumurilor
(1) Drumurile de interes naţional (autostrada Nădlac-Arad, drumurile expres –
Autostradă-DN7 şi viitor DN7-Timişoara şi drumul naţional european DN7-E68)
aparţin proprietăţii publice a statului (alin.1, art.6, OG43/1997).
(2) Drumurile de interes judeţean (DJ 709D şi DJ 709J) aparţin proprietăţii publice a
judeţului (alin.1, art.7, OG43/1997).
(3) Drumurile de interes local (drumuri vicinale sau cele propuse spre a fi clasificate
ca drum de interes local) aparţin proprietăţii publice a oraşului Nădlac (alin.1,
art.7, OG43/1997).
Art.5 Administrarea drumurilor
(1) Administrarea drumurilor de utilitate privată se face de către deţinătorii acestora
(art.23, OG43/1997).
Art.6 Zonele drumurilor publice
(1) Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de
protecţie (art.14, OG43/1997).
(2) Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale
drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri,
rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă (art.15,
OG43/1997).
(3) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a
amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau
altor scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei
ori protecţiei proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă
fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi
intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare a terenului
drumului şi altele asemenea. Limitele zonelor de siguranţă a drumurilor, podurilor
şi viaductelor, în cale curentă şi aliniament, sunt prevăzute în anexa nr.3.14. ca
preluare a anexei nr.1 la OG43/1997 (alin.1, art.16, OG43/1997).
(4) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a
zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului.
Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute în anexa nr.3.14. ca preluare a
anexei nr.1 la OG43/1997 (alin.1, art.16, OG43/1997).
(5) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le
au în administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor,
să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţă a traficului prin (alin.2,
art.17, OG43/1997):
a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;
b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace
înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului, siguranţa
circulaţiei sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafaţă;
d) practicarea comerţului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele
destinate acestui scop.
Art.7 Obligaţii în zona drumurilor
(1) Proprietarii/administratorii lucrărilor inginereşti de artă (poduri) sunt obligaţi să
asigure secţiunea optimă de scurgere a apelor, pe cheltuială proprie, în limita a
două lungimi ale lucrării de artă (poduri) în albia majoră în amonte şi în limita unei
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lungimi a lucrării de artă (poduri) în albia minoră aval, pentru a respecta
parametrii avizaţi (alin.6’1, art.33, L107/1996).
(2) Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi să permită
instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra
înzăpezirii, fără a percepe vreo chirie, cu condiţia ca această operaţiune să nu
împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă degradări culturilor de
pe aceste terenuri (art.18, OG43/1997).
(3) Deţinătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai construcţiilor, accesurilor,
utilităţilor de orice fel sau instalaţiilor acceptate cu acordul prealabil al
administratorului drumului în zona drumurilor publice sunt obligaţi, în termenul
stabilit de administratorul drumului, să execute, pe cheltuiala lor şi fără nicio
despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau
modificarea acestora, dacă a fost convenit astfel cu administratorul drumului la
momentul acordului, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea,
modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum
şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei. Nerespectarea acestui
termen dă dreptul administratorului drumului să desfiinţeze lucrările pe cheltuiala
acestuia, urmând a se îndrepta împotriva deţinătorilor, conform reglementărilor în
vigoare (alin.9, art.47, OG43/1997).
(4) Deţinătorii de construcţii, amenajări, accesuri, instalaţii sau orice alte obiective
amplasate în zona drumului public sunt obligaţi să execute revizia periodică şi
repararea acestora, pentru a asigura estetică, protejarea drumului şi siguranţa
circulaţiei (art.50, OG43/1997).
Art.8 Porturi
(1) Amplasarea, proiectarea şi realizarea porturilor se vor face, ţinându-se seama de
distanţele faţă de apă şi de localitate, de posibilitatea de amenajare a acvatoriului,
a malurilor, a cheiurilor, a instalaţiilor de acostare a navelor şi a spaţiilor de
depozitare, în aşa fel, încât să nu se influenţeze în mod negativ starea de
sănătate şi confortul populaţiei şi al personalului (art.125, anexa la
OMS536/1997).
V.4.2. Utilizare funcţională
Art.9 Utilizări permise
(1) Sunt permise următoarele:
- căi de comunicaţie rutieră şi construcţii aferente;
- căi de comunicaţie feroviară, construcţii, echipamente şi amenajări
specifice activităţilor feroviare;
- lucrări pentru protecţia împotriva poluării;
- spaţii verzi.
(2) Lucrările de dragare efectuate pe căile navigabile pentru menţinerea adâncimii de
navigaţie se execută fără aviz de gospodărire a apelor. Locurile de depozitare a
materialului rezultat din lucrările de dragare şi condiţiile care trebuie îndeplinite se
stabilesc anual de către Administraţia Naţională "Apele Române" (alin.6, art.33,
L107/1996).
(3) În zona mediană a autostrăzilor şi a celorlalte drumuri publice se pot amplasa
numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi siguranţei circulaţiei (alin.2,
art.47, OG43/1997).
(4) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au
caracter de urgenţă, se pot executa fără acceptul administratorului drumului,
urmând ca acest accept să se obţină ulterior, în cazul în care construcţiile sau
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instalaţiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu
administratorul drumului (alin.3, art.47, OG43/1997).
Art.10 Utilizări permise cu condiţii
(1) Toate construcţiile şi amenajările amplasate în zonele de protecţei a drumurilor
publice care respectă prescripţiile tehnice şi reglementările urbanistice privind
funcţionalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrică şi estetică,
asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor aferente
precum şi evitarea riscurilor ecologice de construcţii şi exploatare. Prin amplasare
şi funcţionare ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice
în condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă. Accesele carosabile şi
pietonale la aceste construcţii vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător
normativelor şi standardelor tehnice specifice.
(2) Autorizaţia de construire pentru orice construcţie sau amenajare admisă în zonele
de protecţie ale căilor rutiere, feroviare sau navale existente sau propuse se va
acorda cu condiţia obţinerii în prealabil a avizului administratorului căii de
circulaţie.
(3) În zona căii potenţial navigabile a Mureşului se pot efectua, în condiţiile legii, cu
avizul organelor silvice de specialitate şi al Administraţiei Naţionale "Apele
Române", defrişările necesare asigurării vizibilităţii semnalelor de balizaj şi a
mijloacelor de semnalizare, pe toată întinderea malurilor şi apelor, în punctele pe
care le va stabili autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor (alin.3,
art.30, L107/1996).
(4) În cazul în care lucrările se efectuează în zona cursului potenţial navigabil al
Mureşului, care este traversat ori are în lungul său infrastructura aflată în
administrarea
instituţiilor
publice/societăţilor
naţionale/companiilor
naţionale/societăţilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor,
construcţiilor şi turismului, este necesar şi acordul autorităţii publice centrale din
domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului (alin.2, art.50, L107/1996).
(5) Extinderea intravilanului oraşului Nădlac în lungul drumului naţional, respectiv pe
sectorul de drum aflat între indicatoarele rutiere de intrare/ieşire în/din localitate,
se poate face numai cu condiţia realizării de drumuri colectoare paralele cu
drumul naţional, care să preia traficul generat de obiectivele locale şi care să
debuşeze în drumul naţional numai în două-trei intersecţii amenajate conform
normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilităţi
şi pentru traficul pietonal, biciclişti, inclusiv pentru persoanele cu handicap
locomotor (alin.6, art.19, OG43/1997).
(6) Amplasarea unor obiective economice sau de altă natură, care implică modificări
ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenţă a unui
drum, se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente
fiind în sarcina celui care a solicitat modificările, cu respectarea legislaţiei în
vigoare privind autorizarea executării construcţiilor (art.26, OG43/1997).
(7) La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersecţiilor dintre drumurile
publice, precum şi la trecerile la nivel peste sau pe sub calea ferată se va obţine
acordul administratorului drumului, al poliţiei rutiere, precum şi, după caz, acordul
administratorului de infrastructură feroviară (art.30, OG43/1997).
(8) Accesul spre varianta ocolitoare ale DN7-E68 se realizează numai prin
intermediul unor drumuri care debuşează în intersecţii amenajate corespunzător
volumelor de trafic. Se interzice deschiderea de accesuri directe în varianta
ocolitoare. Accesul la aceasta se va face prin drumuri colectoare racordate la
reţeaua de drumuri publice prin intersecţii amenajate corespunzător volumelor de
trafic (alin.1 şi 2, art.37, OG43/1997).
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(9) Accesul la zonele funcţionale din afara localităţilor care sunt în vecinătatea
drumurilor de interes naţional se realizează numai prin drumuri colectoare, în
condiţiile stabilite de administratorul drumului (alin.4, art.37, OG43/1997).
Întreţinerea drumurilor colectoare care asigură accesul de la proprietăţi către
drumurile naţionale revine autorităţilor administraţiei publice locale (alin.3, art.38,
OG43/1997).
(10) Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a
oricăror construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita
siguranţa circulaţiei, este permisă pe baza autorizaţiei de construire şi doar în
condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de
acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv. Prin
ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii sau, după caz, prin hotărâre a
consiliului local sau judeţean, se reglementează situaţiile în care se emite
autorizaţie de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public fără acord
prealabil (alin.1, art.46, OG43/1997).
(11) Acordul şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drum se emit pentru o
anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a
destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces
se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului (alin.4, art.46,
OG43/1997).
(12) Lucrările edilitare subterane se amplasează în afara amprizei, în afara zonei
de siguranţă a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi
întreţinerea acestor lucrări în zona drumului public se fac cu aprobarea
administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare (alin.1, art.48,
OG43/1997).
(13) Lucrările edilitare în extravilan, altele decât cele prevăzute la aliniatul
precedent, se amplasează de regulă în afara zonei de siguranţă şi numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului (alin.2, art.48, OG43/1997).
(14) Orice construcţie sau amenajare adiacentă drumurilor publice care se face pe
baza planurilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului cu avizul organelor
specializate ale administraţiei publice pentru lucrările din zonele de protecţie.
Art.11 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Zonele de protecţie din extravilan faţă de drumurile publice, în care de instituie
interdicţie temporară de construire, până la reglementarea condiţilor tehnice de
amplasare pentru fiecare obiectiv în parte, pe baza avizului de specialitate a
administratorului de drum, sunt precizate în anexa nr. 3.15. la prezentul
regulament.
Art.12 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Orice construcţie care prin amplasare configuraţie sau exploatare împietează
asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice
sau prezintă riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de siguranţă şi protecţie
a drumurilor.
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă a drumurilor
este interzisă (alin.2, art.16, OG43/1997).
(3) Se interzice amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în curbe şi în
intersecţii pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în
intersecţii (alin.4, art.27, OG43/1997).
(4) Se interzice amplasarea panourilor publicitare, în afara localităţii, la o distanţă mai
mică de 250 m, calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie (alin.5,
art.27, OG43/1997).
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(5) Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea
construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare, plantaţiilor rutiere şi a oricăror alte
obstacole (alin.6, art.27, OG43/1997).
(6) Se interzic extragerea produselor de balastieră şi amenajarea de staţii de sortare
din albia râurilor la distanţă mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval
de poduri (alin.2, art.39, OG43/1997).
(7) Se interzice efectuarea de lucrări de construcţie şi/sau amenajare la distanţă mai
mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri fără acordul
administratorului drumului pe care este amplasat podul (alin.3, art.39,
OG43/1997).
(8) Este interzisă executarea de lucrări în albie la distanţă mai mică de 1 km în
amonte, respectiv 2 km în aval de poduri, care conduc la coborârea talvegului în
zona podurilor, fără acordul administratorului drumului pe care este amplasat
podul (alin.4, art.39, OG43/1997).
(9) Pe drumurile publice este interzisă intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roţi
sau pe şenile (lit.b, art.43, OG43/1997).
(10) Pentru evitarea congestionării traficului în afara oraşului Nădlac, se interzice
amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă
mai mică de 50,00 m de marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul autostrăzilor,
al drumurilor expres şi al drumurilor naţionale europene, respectiv de 30,00 m
pentru celelalte drumuri de interes judeţean. Prin construcţii care generează trafic
suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, depozite
angro, unităţi tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri
industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care
se desfăşoară activităţi economice (alin.11, art.47, OG43/1997).
V.5. TN – Terenuri neproductive
V.5.1. Generalităţi
Art.1 Terenuri neproductive
(1) Terenurile neproductive cuprind terenurile degradate şi cu procese excesive de
degradare, care sunt lipsite practic de vegetaţie. Din aceasta categorie fac parte:
- nisipuri zburătoare – nisipuri mobile nefixate de vegetaţie şi pe care vântul
le poate deplasa dintr-un loc în altul;
- stâncării, bolovănişuri, pietrişuri – terenuri acoperite cu blocuri de stâncă
masive, îngrămădiri de bolovani şi pietrişuri, care nu sunt acoperite de
vegetaţie;
- sărături cu crustă – terenuri puternic sărăturate, care formeaza la suprafaţă
lor o crusta albicioasă friabilă;
- mocirle şi smârcuri – terenuri cu alternante frecvente de exces de apa şi
uscăciune, pe care nu se instalează vegetaţie; Terenurile cu mlaştini cu
stuf nu se înregistrează la categoria terenurilor neproductive;
- gropile de împrumut şi cariere – terenuri devenite neproductive prin
scoaterea stratului de sol şi roca pentru diverse nevoi de construcţii;
- halde – terenuri pe care s-a depozitat material steril rezultat în urma unor
activitaţi industriale şi exploatări miniere.
V.5.2. Utilizare funcţională
Art.2 Utilizări permise
(1) Este permisă recuperarea terenurilor degradate datorită batalurilor fermelor
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zootehnice.
Art.3 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă construirea pe terenurile fostelor bataluri sau pe fostele rampe de
depozitare a deşeurilor menajere.
V.6.TS – Terenuri cu destinaţie specială
V.6.1. Generalităţi
Art.1 Terenurile cu destinaţie specială
(1) Terenurile cu destinaţie specială sunt cele folosite pentru transporturile rutiere,
feroviare şi navale, cu construcţiile şi instalaţiile aferente, construcţii şi instalaţii
hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, de
telecomunicaţii, pentru exploatările miniere şi petroliere, cariere şi halde de orice
fel, pentru nevoile de apărare, plajele, rezervaţiile, monumentele naturii,
ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea (lit.e, art.2,
L18/1991).
(2) În cadrul prezentului capitol sunt excluse de la reglementare terenurile ocupate de
căi de comunicaţie rutieră, feroviară şi navală, cu construcţiile şi instalaţiile
aferente şi rezervaţiile, monumentele naturii, ansamblurile şi siturile arheologice şi
istorice, care sunt reglementate în capitole separate din cadrul prezentului
regulament.
(3) Sistemul naţional de apărare cuprinde resursele şi infrastructura teritorială (art.6,
L45/1996).
(4) Infrastructura teritorială din punct de vedere al apărării naţionale se constituie din
ansamblul lucrărilor şi amenajărilor teritoriului care pot fi folosite în scopul apărării
naţionale (art.20, L45/1996).
V.6.2. Utilizare funcţională
Art.2 Utilizări permise
(1) Sunt permise următoarele:
- activităţi cu profil special;
- reţele tehnico-edilitare;
- accese pietonale, carosabile şi spaţii verzi.
Art.3 Utilizări permise cu condiţii
(1) În conformitate cu art. 2 din RGU construcţiile şi amenajările cu caracter militar şi
special se autorizează şi se execută în condiţiile stabilite prin Ordinul nr.
3376/MC/M3556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 al MLPTL,
MAPN şi MI, MJ, SRI, SIE, STS şi SPP pentru aprobarea condiţiilor de autorizare
a construcţiilor cu caracter militar.
(2) În zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior,
cu avizul organelor Poliţiei de Frontieră Române, se pot executa activităţi cum
sunt: mineritul, exploatările de ţiţei, de gaze, de ape minerale, de ape termale,
exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătăţiri funciare
şi irigaţii, îndiguirile, lucrările ori construcţiile pe cursurile de apă, lucrările de
asigurare a condiţiilor de navigaţie, construcţiile şi amenajările turistice, de
agrement sau de altă natură, cercetările ori prospectările geologice (atr.39,
OUG105/2001).
Art.4 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Sunt interzise orice alte construcţii decât cele prevăzute la articolele anterioare.
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CAPITOLUL VI. PREVEDERI SPECIALE LA NIVELUL ZONELOR
PROTEJATE ŞI DE PROTECŢIE
VI.1.

Zone protejate naturale

VI.1.1.Generalităţi
Art.1 Zonele protejate naturale
(1) Prezentul capitol reglementeză următoarele zone naturale protejate, delimitate în
planşele prezentului PUG:
a) Parcul Natural Lunca Mureşului: arie protejată de interes naţional şi zonă
umedă de importanţă internaţională Ramsar;
b) Lunca Mureşului Inferior: arie de protecţie avifaunistică ca parte integrantă
a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, arie naturală
protejată ca sit de importanţă comunitară şi ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România;
c) Lunca Mureşului Inferior definită pe o arie mai extinsă ca arie de
importanţă avifaunistică de Organizaţia Internaţională BirdLife.
Art.2 Parcul Natural Lunca Mureşului
(1) Parcul Natural Lunca Mureşului face parte din categoria parcurilor naturale, ce au
drept scop protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care
interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zona
distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare
diversitate biologică, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative,
recreative şi turistice (alin.1, art.2, Regulament PNLM).
(2) Parcul Natural Lunca Mureşului corespunde categoriei V I.U.C.N. – "Peisaj
protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi
recreere" (alin.2, art.2, Regulament PNLM).
(3) Responsabilitatea managementului Parcului Natural Lunca Mureşului revine
Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului (APNLM) din cadrul Regiei
Naţionale a Pădurilor „Romsilva”. APNLM asigură coordonarea unitară a tuturor
activităţilor de pe raza sa, în vederea conservării biologice şi a utilizării durabile a
resurselor naturale în conformitate cu planul de management şi zonarea internă a
parcului. Planul de management şi regulamentul parcului sunt avizate de
Academia Română şi aprobate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului
(art.4, Regulament PNLM).
(4) Activităţile APNLM legate de conservarea biodiversităţii sunt aprobate şi
coordonate de Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Lunca Mureşului (art.5,
Regulament PNLM).
(5) Orice intervenţie asupra ariei naturale protejate se va face conform Planului de
management şi cu respectarea Regulamentului Parcului Natural Lunca Mureşului,
anexat prezentului regulament.
Art.3 Zonarea internă a ariilor protejate naturale
(1) Zonarea internă a parcurilor naţionale şi naturale se face prin planul de
management, prin definirea şi delimitarea, după caz a zonelor de protecţie strictă,
a zonelor de protecţie intergală, a zonelor de tampon şi a zonelor de dezvoltare
durabilă a activităţilor umane (alin.1, art.22, OUG57/2007).
(2) Din cadrul Parcului Natural Lunca Mureşului, pe teritoriul administrativ Nădlac, se
regăsesc doar zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane şi zone de
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management durabil (zone tampon).
(3) Zonele de dezvoltare durabilă a activităţilor umane sunt zonele în care se permit
activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu
respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire
a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii (alin.10, art.22,
OUG57/2007).
(4) Zonele de dezvoltare durabilă a activităţilor umane din cadrul Parcului Natural
Lunca Mureşului cuprind: albia minoră a râului Mureş şi digul de nord (primul dig)
(pag. 24, Planul de Management al Parcului Natural Lunca Mureşului).
(5) Restul suprafeţelor reprezintă zona de management durabil (sau zonele tampon)
a Parcului Natural Lunca Mureşului (pag. 25, Planul de Management al Parcului
Natural Lunca Mureşului).
Art.4 Prevederi generale
(1) Reglementările instituite în zonele naturale protejate de pe teritoriul administrativ
al oraşului Nădlac nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri
urbanistice de detaliu şi de la acestea nu se pot acorda derogări (alin.5-6, art.46,
L350/2001).
(2) Respectarea prevederilor din planurile de management şi regulamentele ariilor
naturale protejate, aprobate conform legislaţiei specifice, este obligatorie (alin.1,
art.52, OUG195/2005).
(3) Ariile naturale protejate şi coridoarele ecologice vor fi evidenţiate în mod
obligatoriu în planurile de amenajarea teritoriului şi urbanism, în planurile
cadastrale şi în cărţile funciare (art.15, OUG57/2007).
VI.1.2.Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) În zonele de dezvoltare durabilă ale Parcului Natural Lunca Mureşului se pot
desfăşura următoarele activităţi, cu respectarea prevederilor din planul de
management (alin.11, art.2, OG57/2007):
a) activităţi de vânătoare;
b) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a
animalelor;
c) activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultură;
d) activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă această
posibilitate este prevăzută în planul de management al parcului şi dacă
reprezintă o activitate tradiţională;
e) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;
f) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale
naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit,
tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor
progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive
clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete
şi zăvoaie de plop şi salcie, tratamentul tăierilor rase în pachete mici în
arborele de plop euramerican;
g) activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului
agricol şi creşterea animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din
sistemul de agricultură ecologică;
h) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale;
i) activităţi de construcţii/investiţii, cu avizul administratorilor ariilor naturale
protejate pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal
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aprobate.
(2) Faţă de acestea, Planul de Management al Parcului Natural Lunca Mureşului mai
prevede posibilitatea desfăşurării următoarelor activităţi:
a) activităţi de decolmatare şi recalibrare a albiei râului Mureş, prin lucrări de
dragare şi exploatare a deponiilor de nisipuri şi pietrişuri, dar numai în
condiţiile în care studiul tehnic zonal îi demonstrează necesitatea;
b) lucrări de protecţie de mal, în baza studiilor şi notelor de fundamentare
care stau la baza promovării investiţiilor cu fonduri de la bugetul de stat,
aprobate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.
(3) În zonele de management durabil ale Parcului Natural Lunca Mureşului se pot
desfăşura următoarele activităţi (alin.9, art.22, OUG57/2007):
a) ştiinţifice şi educative;
b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
c) utilizarea raţională a păşunilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu
animale domestice, de către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin
dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia în
vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de
administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi
speciile de floră şi faună prezente;
d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor
specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul
protecţiei;
f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi a
reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul
administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific,
aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi
pădurilor;
g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei
ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu
aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;
h) activităţile tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita
capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu
impact redus, precum şi recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de
plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot
desfăşura numai de persoanele fizice şi juridice care deţin/administrază
terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu aprobarea
administraţiei ariei naturale protejate;
i) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a
animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile
locale;
j) lucrări de îngrijire şi conservare a arboretelor şi lucrări de conservare;
k) aplicarea de tratemente silvice care promovează regenerarea pe cale
naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor succesive clasice sau în
margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete şi în zăvoaie
de plop şi salcie. În cazul arboretelor se plop euramerican se poate aplica
şi tratamentul tăierilor rase în pachete mici;
l) activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor de
vânătoare de către administratorul ariei naturale protejate;
m) activităţi de pescuit sportiv.
(4) Faţă de acestea, Planul de Management al Parcului Natural Lunca Mureşului mai
include ca activităţi permise următoarele:
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a) în cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de
înlăturare a efectelor acestora se fac cu acordul administraţiei ariei
naturale protejate, emis în baza aprobării autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură;
b) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în
masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos
din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, se fac
cu acordul administraţiei ariei naturale protejate, emis în baza aprobării
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
c) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări speciale de
conservare cu accent pe promovarea regenerării naturale şi fără
extragerea lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care se manifestă atacuri
de dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe întinse;
d) acţiunile de limitare a efectelor negative care afectează structura de
rezistenţă a lucrărilor hidrotehnice, în scopul evitării şi limitării efectelor
unor catastrofe naturale.
(5) Construcţiile, dotările şi alte amenajări existente în perimetrul ariilor naturale
protejate legal constituite, realizate din investiţii publice pe terenuri ce aparţin
domeniului public, vor fi destinate, cu prioritate, activităţilor administrative şi
ştiinţifice ale celor care le asigură managementul, precum şi altor activităţi în
legătură cu buna administrare (alin.1, art.29, OUG57/2007).
(6) În zonele ariilor naturale protejate în care este permis ecoturismul, construcţiile,
dotările şi amenajările prevăzute la aliniatul precedent pot fi destinate şi acestui
scop, precum şi activităţilor de educaţie şi instruire ecologică ce se organizează
în cooperare cu autorităţile locale, instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile
neguvernamentale angajate în activităţi de protecţie şi educaţie ecologică (alin.3,
art.29, OUG57/2007).
Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe
raza ariilor naturale protejate de interes naţional/internaţional, cu excepţia celor
aflate în zonele de dezvoltare durabilă, se poate face numai pentru obiective care
vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţi, sănătăţii oamenilor
şi animalelor sau pentru obiective destinate cercetării ştiinţifice şi bunei
administrări a ariei naturale protejate (alin.1, art.27, OUG57/2007).
(2) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe
raza ariei naturale protejate, conform prevederilor aliniatului precedent, se face de
către autoritatea publică centrală pentru agricultură sau, după caz, de către
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, în baza actelor
de reglementare emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului
(alin.3, art.27, OUG57/2007).
(3) În cazul construcţiilor existente în ariile naturale protejate, care nu sunt amplasate
în zonele de dezvoltare durabilă, realizate cu respectarea legislaţiei, se permite
întreţinerea sau refacerea lor, în caz de distrugere, fără posibilitatea extinderii
acestora, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii
consiliului ştiinţific (alin.4, art.29, OUG57/2007).
(4) Sunt permise activităţi pentru menţinerea în stare de funcţionare a infrastructurii
de transport public şi a celei de furnizare a utilităţilor publice existente, realizate
cu respectarea prevederilor legale, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate,
în baza hotărârii consiliului ştiinţific (alin.5, art.29, OUG57/2007).
(5) Modificarea planurilor de urbanism pentru zonele din interiorul Parcului Natural
Lunca Mureşului se face pe baza documentaţiilor de mediu şi se avizează de
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către Consiliul Ştiinţific al PNLM (alin.6, art.12, Regulamentul PNLM).
(6) Deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative, se
face numai cu aprobarea APNLM, după consultarea prealabilă a proprietarilor
terenurilor respective sau a administratorilor acestor terenuri (alin.16, art.14,
Regulamentul PNLM).
Art.7 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Pe suprafaţa ariilor naturale protejate, este interzis accesul cu mijloace
motorizate, care utilizează combustibili fosili în scopul în scopul practicării de
sporturi, cu excepţia drumurilor permise accesului public (alin.2, art.52,
OUG195/2005).
(2) Pe suprafaţa ariilor naturale protejate, pe lângă interdicţiile prevăzute în planurile
de management şi regulamente, este interzisă exploatarea oricăror resurse
minerale neregenerabile din parcurile naţionale, rezervaţiile naturale, rezervaţiile
ştiinţifice, monumentele naturii şi din zonele de protecţie strictă, zonele de
protecţie integrală şi zonele de management durabil ale parcurilor naturale (alin.3,
art.52, OUG195/2005).
(3) În ariile naturale protejate sunt interzise: orice activităţi de obţinere, cultivare,
depozitare, prelucrare, comercializare a organismelor vii modificate genetic
(alin.4, art.52, OUG195/2005).
(4) Distanţa minimă faţă de ariile naturale protejate, în care activitatea de cultivare
şi/sau de testare a plantelor superioare modificate genetic este interzisă, se
stabileşte prin ordin comun al conducătorilor autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului şi gospodăririi apelor şi autorităţii publice centrale pentru
agricultură, păduri şi dezvoltare rurală (alin.3, art.54, OUG195/2005).
(5) În zonele de management durabil (tampon) este interzisă realizarea de construcţii
noi, cu excepţia celor care servesc strict administrării ariei naturale protejate sau
a activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei
naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale (alin.71, art.22, OUG57/2007).
(6) Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes
comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi
perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci
când aceste activităţi au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de
protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea şi conservarea
păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activităţile din afara
ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor
(alin.71, art.22, OUG57/2007).
(7) Este interzisă transformarea păşunilor sau fâneţelor în terenuri arabile fără
acordul administraţiei ariei protejate (alin.1, art.10, Regulamentul PNLM).
(8) Recoltarea humusului şi a solului este interzisă pe întreaga suprafaţă a parcului
cu excepţia suprafeţelor din zona de dezvoltare durabilă (alin.2, art.11,
Regulamentul PNLM).
(9) Este interzisă extragerea de agregate minerale din zonele de management
durabil, cu excepţia cazurilor în care siguranţa populaţiei este pusă în pericol
(alin.4, art.11, Regulamentul PNLM).
(10) Se interzice orice tip de construcţie în zona de management durabil (alin.1,
art.12, Regulamentul PNLM).
(11) Este interzisă consolidarea malurilor, decolmatarea albiei minore a Mureşului
şi alte lucrări de regularizare a Mureşului, în afara zonelor de dezvoltare durabilă,
cu excepţia în care siguranţa populaţiei sau lucrările de apărare sunt puse în
pericol (alin.3, art.12, Regulamentul PNLM).
(12) Este interzisă amplasarea de centrale eoliene în interiorul Parcului Natural
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Lunca Mureşului şi în imediata vecinătate a acestuia (alin.4, art.12, Regulamentul
PNLM).
(13) Este interzisă utilizarea oricărei suprafeţe din interiorul ariei protejate ca zonă
de antrenament pentru armată (alin.5, art.12, Regulamentul PNLM).
(14) Tăierea de arbori monumentali, inventariaţi, cu valoare deosebită este
interzisă (alin.6, art.7, Regulament PNLM).
VI.1.3.Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
Art.8
(1) Amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, încadrate în peisaj, este permisă
numai cu aprobarea APNLM (alin.5, art.10, Regulament PNLM).
(2) Este interzisă amplasarea locurilor de târlire (unde se adună oile la păşunat) în
apropierea suprafeţelor acoperite de apă minim 50 m (alin.6, art.10, Regulament
PNLM).
Art.9
(1) Extinderea reţelelor de distribuţie (electrice, telefonice, gaze naturale, etc.) în
interiorul parcului se va face în afara zonelor de protecţie integrală, doar subteran,
astfel ca peisajul să nu fie afectat (alin.2, art.12, Regulament PNLM).
VI.2.

Zone protejate construite

VI.2.1.Generalităţi
VI.2.1.1. Noţiuni introductive
Art.1 Monumentele istorice
(1) Conform legii se stabilesc următoarele categorii de monumente istorice, bunuri
imobile situate suprateran, subteran şi subacvatic (art. 3, L422/2001):
a) monument - construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile,
componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară
care fac parte integrant, din acestea, precum şi lucrări artistice
comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent
delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative
din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic,
religios, social, ştiinţific sau tehnic;
b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural,
urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu
terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o
mărturie cultural-istoric, semnificativ, din punct de vedere arhitectural,
urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific
sau tehnic;
c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadru
natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere
arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios,
social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural.
VI.2.1.2. Tipuri de zone construite protejate
Art.2 Ansambluri construite protejate
(1) Pe terioriul administrativ al oraşului Nădlac, sunt amplasate următoarele
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ansambluri construite protejate existente sau propuse:
a) „Ansamblul Urban Nădlac-Nord” – ansamblu propus spre protejare prin
extindere a „Ansamblului urban Nădlac” – ansamblul construit existent,
aflat pe LMI cu nr. 337 AR –II-m-B-00633. Delimitarea acestui ansamblu
este cuprinsă în planşa nr. 137-PUG-3-U din cadrul prezentului PUG.
b) „Ansamblul Urban-Arheologic-Natural Nădlac-Sud” – ansamblul
propus spre protejare prin prezentul PUG. Delimitarea acestui ansamblu
este cuprinsă în planşa nr. 137-PUG-3-U din cadrul prezentului PUG.
c) „Ansamblul Urban Median (de legătură)” – ansamblu propus spre
protejare prin prezentul PUG. Delimitarea acestui ansamblu este cuprinsă
în planşa nr. 137-PUG-3-U din cadrul prezentului PUG.
Art.3 Monumente istorice
(1) Pe teritoriul administrativ al oraşului Nădlac, sunt amplasate următoarele
monumente istorice izolate, existente sau propuse:
a) Ansamblul Bisericii „Sf. Ierarh Nicolae”, AR-II-a-B-00634 pe LMI, situat
pe str. Ioan Slavici, nr. 68, şi datată în sec. XIX din care sunt detaliate:
b) Biserica „Sf. Ierarh Nicolae”, AR-II-m-B-00634.01 pe LMI, situată pe str.
Ioan Slavici, nr. 68 construită între 1822-1829, şi
c) Incinta cu gard de fier forjat, AR-II-m-B-00634.02 pe LMI, din str. Ioan
Slavici, nr. 68 datată în 1822;
d) Biserica Evanghelică Slovacă, AR-II-m-B-00635 pe LMI, situată în Piaţa
Unirii, nr.1, construită între 1812-1822 iar turnul în 1895;
e) Primăria oraşului Nădlac, monument propus spre protejare prin prezentul
PUG, situată în str. 1 Decembrie, nr. 26, construită la sf. sec. XIX-începutul
sec. XX;
f) Grădiniţa, monument propus spre protejare prin prezentul PUG, situată în
str. 1 Decembrie, nr. 32, construită la sf. sec. XIX;
g) Biserica Greco-Catolică, monument propus spre protejare prin prezentul
PUG, situată în str. 1 Decembrie, nr. 6, fondată în 1846;
h) Biserica Ortodoxă Sârbă, monument propus spre protejare prin prezentul
PUG, situată în str. V. Lucaci, nr. 11, fondată în 1893;
i) Muzeul slovac – locuinţă tradiţională, monument propus spre protejare
prin prezentul PUG, situată în str. I. G. Tajovski, nr. 11, construită în prima
jumătate a sec. XIX;
Art.4 Situri arheologice protejate
(1) Pe teritoriul administrativ al oraşului Nădlac, sunt amplasate următoarele situri
arheologice protejate, propuse spre clasare în LMI:
a) „Situl N4 - Tövisköz Pusta”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul
PUG, fosta aşezare medievală (multistratificată - sec. III-V) situată la cca.
900 m sud-est de oraş;
b) “Situl N21”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul PUG, o aşezare
(multistratificată) intinsă medieval timpurie;
c) „Situl N33”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul PUG, aşezare
întinsă (multistratificată) datată la sfârşitul epocii bronzului; situl se află la E
de oraş, şi chiar dacă este intersectat de drumul de legătură AutostradăDN7, nu a fost investigat cu ocazia lucrărilor la drum;
d) „Situl N34”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul PUG, o fortificaţie
transfrontalieră de cca. 500 ha, de sfârşit de epoca bronzului, ce atinge cu
partea de S şi N, teritoriul administrativ Nădlac, situată la NV de Nădlac;
e) “Situl 7M”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul PUG, o aşezare
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din neoliticul timpuriu; situl se află la NV de Nădlac, între oraş şi cartierul
Viile Vechi, fiind intersectat de drumul de legătură dintre Autostradă şi DN7;
f) “Situl 8M”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul PUG, aşezarea
medievală Melykütü Rarés (?) dar în care s-au găsit ceramică şi de epoca
bronzului; situl se află la V de Nădlac, aproape de DN7, fiind intersectat de
drumul de legătură dintre Autostradă şi DN7;
Art.4 Alte situri arheologice
(2) Pe teritoriul administrativ al oraşului Nădlac, mai sunt amplasate următoarele
situri arheologice, fără ca asupra acestor să fie propus un regim mai special de
protejare, ci doar cel prevăzut siturilor arheologice:
a) Situl N1 – 500 m de intersecţia drumului spre Şeitin, pe partea stângă, un
sălaş din a doua ½ a sec. XIX;
b) Situl N2 – 800 m de intersecţia drumului spre Şeitin, pe partea stângă,
aşezare multistratificată încadrată în neoliticul mijlociu, sec. III-V şi epoca
modernă;
c) Situl N3 – 1,4 km de intersecţia drumului spre Şeitin, pe partea stângă şi
dreaptă, aşezare multistratificată încadrată în epoca bronzului (?), sec. IIIV şi probabil Ev Mediu;
d) Situl N5 - Lutărie – la NV de Nădlac, spre graniţă, necropolă plană
maghiară (honfogálas) de sec.X-XI; situl a fost săpat până la steril;
e) Situl N6 - la NV de Nădlac, spre graniţă, aşezare preistorică;
f) Situl N7 - la NV de Nădlac, spre graniţă, aşezare medievală târzie sec.
XVI-XVII (şi cu urme moderne – sec. XVIII-XIX); situl nu a fost săpat;
g) Situl N8 - la N de Nădlac, aşezare de sec. III-V, cu urme creamice de
epoca târzie a bronzului (BD/HA1);
h) Situl N9 - la N de Nădlac, spre graniţă cu Ungaria, sălaş modern (sec.
XIX);
i) Situl N10 - la N de Nădlac, spre graniţă, sălaş modern (sec. XIX);
j) Situl N11 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare din preistorie;
k) Situl N12 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare de sec. III-V;
l) Situl N13 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare multistratificată de sec.
III-V, cu materiale din preistorie şi epoca modernă (sec. XIX);
m)Situl N14 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare preistorică;
n) Situl N15 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare medievală de sec.XI-XIII
cu intruziuni ale unui sălaş de sec. XIX;
o) Situl N16 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
p) Situl N17 - la N de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
q) Situl N18 - la NNE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII cu
elemente de sec. III-V;
r) Situl N19 - la NNE de Nădlac, aşezare multistratificată, epoca timpurie a
bronzului şi epoca medievală de sec.XI-XIII;
s) Situl N20 - la NNE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
t) Situl N22 - la NNE de Nădlac, aşezare multistratificată probabil din epoca
bronzului, sec. III-V şi sec. XI-XIII;
u) Situl N23 - la NNE de Nădlac, aşezare multistratificată, preistorie şi epoca
medievală (sec.XI-XIII);
v) Situl N24 - la NNE de Nădlac, aşezare multistratificată, preistorie, sec. III-V
şi epoca medievală (sec.XI-XIII);
w) Situl N25 - la NNE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
x) Situl N26 - la NE de Nădlac, aşezare de sec.III-V;
y) Situl N27 - la NE de Nădlac, aşezare de sec. III-V;
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z) Situl N28 - la NE de Nădlac, aşezare multistratificată, sfârşitul epocii
bronzului şi sec. III-V;
aa)Situl N29 - la NE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
bb)Situl N30 - la NE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII, cu
ceramică din preistorie;
cc) Situl N31 - la NE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
dd)Situl N32 - la NE de Nădlac, aşezare de sec.III-V;
ee)Situl N34 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
ff) Situl 1M - la N de Nădlac, pe traseul autostrăzii, aşezare sarmatică de
sec.III-IV;
gg)Situl 2M - la N de Nădlac, pe traseul autostrăzii, aşezare multistratificată,
sarmatică de sec.III-IV, complexe de sec. VIII-X, şi medieval timpurie de
sec. XI-XII;
hh)Situl 3M - la NE de Nădlac, pe traseul autostrăzii, aşezare multistratificată,
de final de neolitic şi sarmatică de sec.III-IV;
ii) Situl 4M - la NE de Nădlac, pe traseul autostrăzii, aşezare sarmatică de
sec.III-IV;
jj) Situl 5M - la NE de Nădlac, pe traseul drumului de legătură autostradă
DN7, aşezare multistratificată, sarmatică de sec.III-IV şi medieval timpurie
de sec. XI-XIII;

VI.2.1.3. Prescripţii generale
Art.5
(1) Principiul general al protejării zonelor construite este acela al primatului
interesului cultural naţional asupra celui conjunctural local (preambul anexă la
OMTCT562/2003).
(2) Monumentele istorice fac parte din parte integrantă din patrimoniul cultural
naţional şi sunt protejate prin lege (alin.1, art.2, L422/2001).
(3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile
conform procedurii prevăzute în lege (alin.3, art.1, L422/2001).
(4) Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al ministrului culturii şi
cultelor, la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, conform
procedurii de clasare prevăzute de lege (alin.2, art.8, L422/2001).
(5) Monumentele istorice clasate în grupe şi zonele de protecţie a acestora, aflate în
proprietate publică, pot fi declarate, potrivit legii, de interes public naţional, sau
local, după caz, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, respectiv prin hotărâre a Consiliului local Nădlac sau a
Consiliului judeţean Arad, cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
(alin.3, art.8, L422/2001).
(6) Calitatea de monument istoric, precum şi cea de zonă construită protejată se
marchează printr-un semn distinctiv amplasat de reprezentantul primăriei Nădlac
pe monumentul istoric, la intrarea în zona construită protejată, în conformitate cu
normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor (alin.3,
art.18, L422/2001).
(7) Clasarea de urgenţă este procedura excepţională prin care un bun imobil aflat în
pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică este clasat în grupa A sau B,
după caz, în vederea luării măsurilor urgente necesare pentru salvarea sa.
Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
pot declanşa procedura de clasare de urgenţă din oficiu sau la solicitarea oricărei
persoane interesate (alin.1-2, art.21, L422/2001).
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(8) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ce au ca obiectiv cercetarea,
conservarea, restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice clasate
sau aflate în procedură de clasare potrivit legii, se va face cu avizul conform al
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau a serviciilor descentrate judeţene
ale acestuia, după caz, şi cu avizul arhitectului-şef al judeţului Arad, pe baza
documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii (pct.2, lit.e, alin.1,
art.4, L50/1991).
(9) În cazul lucrărilor de intervenţie asupra construcţiilor monumente istorice, pe
lângă avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, se vor obţine avizele specifice
cerinţelor de calitate a construcţiilor, potrivit prevederilor legale (lit.b, art.10,
L50/1991).
(10) Reglementările instituite în zonele construite protejate de pe teritoriul
administrativ al oraşului Nădlac nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale
sau planuri urbanistice de detaliu şi de la acestea nu se pot acorda derogări
(alin.5-6, art.46, L350/2001).
(11) În sensul legii, monumente istorice pot fi: monumente arheologice, situri
arheologice, monumente şi ansambluri de arhitectură, rezervaţii de arhitectură şi
urbanism, monumente de artă, clădiri, monumente şi ansambluri memoriale,
monumente tehnice, locuri istorice, parcuri şi grădini (alin.4, art.1, OG68/1994).
Art.6 Detalierea zonelor construite protejate
(1) Asupra zonelor construite protejate existente sau propuse prin prezentul PUG,
există obligaţia întocmirii unor planuri urbanistice zonale sau de detaliu pentru
zone construite protejate (PUZCP), dacă acestea nu au fost anterior elaborate
(art.8, anexa la OMTCT562/2003).
(2) Până la iniţierea şi în perioada de la iniţierea şi până la aprobarea PUZCP, toate
certificatele de urbanism şi autorizaţiile de constriure eliberate vor conţine
condiţiile tehnice şi economice conforme cu prevederile prezentului regulament,
în special a prezentului capitol, precum şi precizări privind valabilitatea lor până la
finalizarea şi aprobarea PUZCP (dacă preioada respectivă este mai mică decât
termenul legal de valabilitate al documentelor eliberate) (alin.1, art.9, anexa la
OMTCT562/2003).
(3) Prevederile unui PUZCP aprobat suspendă orice prevederi ale altor planuri
zonale care cuprind intergal sau parţial aceste arii, elaborate anterior declarării
zonelor construite protejate (art.8, anexa la OMTCT562/2003).
Art.7 Zone de protecţie ale monumentelor istorice
(1) Pentru fiecare monument istoric existent sau propus prin prezentul PUG, s-a
instituit zona sa de protecţie, delimitată pe baza reperelor topografice, geografice
sau urbanistice, prin care se asigură conservarea integrată şi punerea în valoare
a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural.
(2) Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează, simultan cu clasarea
bunului imobil ca monument istoric, în condiţiile legii (alin.2, art.9, L422/2001).
(3) Monumentele istorice, zonele de protecţie ale acestora şi zonele construite
protejate, definite potrivit legii, precum şi măsurile de protecţie instituite în cadrul
acestora, se vor include în planurile urbanistice ulterioare şi regulamentele
aferente, precum şi în documentaţiile tehnice pentru autorizarea lucrărilor de
construcţii din zonele respective.
(4) În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări
speciale de construire prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi
avizate conform legii (alin.4, art.9, L422/2001).
(5) În condiţiile legii şi în baza avizului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional,
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în scopul protejării valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea
zonei construite protejate, autorităţile administraţiei publice locale Nădlac pot
institui servituţi, pot interzice desfiinţarea sau modificarea construcţiilor (alin.2,
art.18, L422/2001).
(6) Până la instituirea zonei de protecţie a fiecărui monument istoric ce nu are încă
instituită o zonă de protecţie, din motive obiective, precum şi acelea propuse spre
protejare prin prezentul PUG, în extravilan, se consideră zona de protecţie
suprafaţa delimitată cu o rază de 100 m în intravilan şi 500 m în extravilan,
măsurat, de la limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului istoric (art.59,
L422/2001).
(7) Până la instituirea unei zone de protecţie asupra celorlalte situri arheologice, care
nu sunt propuse spre clasare, se instituie o zonă de protecţie asupra acestora de
100 m, faţă de limita sitului delimitat în partea grafică a PUG.
Art.8
(1) Activităţile şi măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în
interes public. În condiţiile legii, intervenţiile asupra monumentelor istorice pot
constitui cauză de utilitate publică (alin.2, art.2, L422/2001).
(2) În sensul legii, prin protejare se înţelege ansamblul de măsuri cu caracter ştiinţific,
juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure identificarea,
cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, conservarea, inclusiv paza şi
întreţinerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor
istorice şi integrarea lor economico-socială şi culturală în viaţa comunităţilor locale
(alin.3, art.2, L422/2001).
(3) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituţi de utilitate publică instituite
potrivit legii (alin.5, art.2, L422/2001).
(4) Expropierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice şi a zonelor
de protecţie a acestora sau instituirea unor servituţi poate fi iniţiată şi aplicată
numai cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (alin.3, art.10,
L422/2001).
(5) Aplicarea de servituţi care au drept consecinţă desfiinţarea, distrugerea parţială
sau degradarea monumentelor istorice şi a zonelor lor de protecţie este interzisă
(alin.4, art.10, L422/2001).
(6) Orice intervenţie asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor din zona lor
de protecţie, precum şi orice modificare a situaţiei juridice a monumentelor
istorice se fac numai în condiţiile stabilite de legea 422/2001 (alin.1, art.11,
L422/2001).
(7) Desfiinţarea, distrugerea parţială sau totală, profanarea, precum şi degradarea
monumentelor istorice sunt interzise şi se sancţionează conform legii (alin.2,
art.11, L422/2001).
Art.9
(1) Monumentele istorice, vestigiile şi obiectivele arheologice, tezaurele care se vor
descoperi la faţa solului sau în subsol sunt sub protecţia legii (alin.1, art.119,
L18/1991).
(2) Zonele de protecţie aferente monumentelor istorice, stabilite prin lege, studii
speciale sau documentaţii de urbanism, precum şi componentele lor artistice,
elementele lor constitutive şi elementele de mobilare interioară şi exterioară, aşa
cum sunt ele definite prin reglementările în vigoare, sunt considerate ca parte
integrantă a monumentelor istorice (alin.3, art.1, OG68/1994).
(3) Pentru monumentele istorice, procedura de clasare se declanşează : la solicitarea
persoanelor fizice sau juridice de drept privat, titulari ai dreptului de proprietate
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sau ai altor drepturi reale asupra unor bunuri culturale imobile, sau din oficiu, de
către Direcţia judeţeană pentru cultură şi patrimoniu naţional Arad (alin.1, art.5,
OG68/1994).
(4) Monumentele istorice aparţinătoare statului sau oraşului Nădlac, se declară,
potrivit legii, ca făcând parte din domeniul public sau domeniul privat al statului,
respectiv al oraşului Nădlac, prin lege, la propunerea Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional şi al Departamentului pentru Administraţie Publică Locală
(alin.1, art.7, OG68/1994).
Art.10
(1) Protecţia monumentelor istorice se realizează prin măsuri de protecţie curentă,
protecţie specială, protecţie specifică şi, în cazuri bine justificate, prin măsuri
deosebite de protecţie (alin.1, art.16, OG68/1994).
(2) Protecţia curentă a monumentelor istorice, este asigurată de către proprietarii sau
titularii de drepturi reale, care pot primi asistenţă şi sprijin în acest sens, din
partea organismelor specializate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
şi, după caz, din partea Ministerului de Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Turismului, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerului Mediului şi
Pădurilor (alin.2, art.16, OG68/1994).
(3) Proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra terenurilor pe care se află
monumente istorice şi asupra terenurilor situate în zonele de protecţie a
monumentelor istorice sunt obligaţi să anunţe Direcţia judeţeană pentru cultură şi
patrimoniu naţional Arad cu 12 luni înainte de intenţia de folosire a respectivelor
terenuri agricole pentru culturi agricole perene (alin.3, art.16, OG68/1994).
(4) Protecţia specială a monumentelor istorice, proprietate publică sau privată, este
asigurată de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale cu
atribuţii în acest domeniu – Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul
Apărării Naţionale, Ministerul de Interne – printr-un program de acţiuni
coordonate, indiferent de locul lor de amplasare şi de starea lor de conservare.
Protecţia specială se referă la situaţiile provocate de calamităţi naturale, stare de
urgenţă, stare de asediu, conflict armat (alin.1-2, art.17, OG68/1994).
(5) Protecţia specifică a monumentelor istorice se realizează, în principal, prin
instituirea zonei de protecţie. Prin instituirea zonei de protecţie a monumentelor
istorice se asigură:
a) păstrarea şi ameliorarea cadrului natural şi peisagistic, prin înlăturarea sau
diminuarea factorilor nocivi de poluare;
b) păstrarea şi ameliorarea cadrului arhitectural şi urbanistic al monumentelor
istorice, prin supravegherea şi avizarea tuturor schimbărilor care intervin în
zona de protecţie a monumentelor istorice (demolări, construcţii noi,
modificări, etc.);
c) păstrarea potenţialului arheologic, prin cercetarea şi supravegherea tuturor
lucrărilor care se efectuează în profunzimea solului (alin.1, art.18,
OG68/1994).
(6) Zonele de protecţie ale monumentelor istorice au forme şi dimensiuni diferite şi
sunt delimitate topografic. Ele se stabilesc prin studii de specialitate, întocmite
prin grija Direcţiei judeţene pentru cultură şi patrimoniu naţional Arad, în
colaborare cu organismele specializate în teritoriu ale Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului
Mediului şi Pădurilor şi ale autorităţii administraţiei publice locale Nădlac (alin.2,
art.18, OG68/1994).
(7) În funcţie de starea lor de conservare, pericolul deteriorării sau degradării
monumentelor istorice, precum şi de etapa de restaurare a monumentelor
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istorice, Direcţia monumentelor istorice şi Direcţia muzeelor şi colecţiilor din
cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, pot impune proprietarilor sau
titularilor de alte drepturi reale, în cazuri bine justificate, în termen de cel mult 30
de zile de la data constatării, măsuri deosebite de protecţie, proprii fiecărui
monument istoric (alin.1, art.19, OG68/1994).
Art.11 Conservarea monumentelor istorice
(1) Conservarea monumentelor istorice clasate se realizează prin:
a) asigurarea condiţiilor permanente de climat nepoluat şi microclimat
controlat;
b) asigurarea condiţiilor necesare pazei contra incendiilor;
c) lucrări întreprinse periodic pentru asigurarea rezistenţei fizice a
monumentelor istorice (art.21, OG68/1994).
Art.12
(1) Lucrările de proiectare, conservare, consolidare, reparare, restaurare, de urmărire
a comportării în timp, de construcţii de protecţie, de amenajări în zona de
protecţie, de reabilitare şi punere în valoare a monumentelor istorice, precum şi
lucrările de demontare, restaurare şi reamplasare a unor monumente istorice,
respectiv lucrările de evidenţă, expertizare, studii, cercetări aferente acestora pot
fi realizate şi executate numai de către specialişti înscrişi în registrele instituite de
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, potrivit legii, şi numai în baza normelor
de conservare şi restaurare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor
Istorice (alin.1, art.22, OG68/1994).
(2) Prin lucrări de punere în valoare a monumentelor istorice se înţelege (alin.2,
art.22, OG68/1994):
a) amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, la monumente în
perimetrul zonei de protecţie a acestora;
b) lucrări de delimitare şi împrejmuire a monumentelor istorice;
c) efectuări de lucrări şi dotări pentru iluminatul interior şi exterior, de
siguranţă şi decorativ;
d) lucrări pentru restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
e) construcţii de protecţie a monumentelor istorice;
f) amenajări peisagere;
g) dotări interioare pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi
imobil;
h) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizarecondiţionare, siguranţă la foc, antiefracţie şi urmărirea comportării în timp;
i) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea necesarului de apă şi
pentru evacuarea apelor pluviale şi menajere;
j) utilităţi anexe, de natura parcajelor, grupurilor sanitare, reclamelor şi
indicatoarelor, spaţiilor comerciale de interes cultural şi altele;
k) spaţii pentru organizarea de manifestări ştiinţifice, spaţii destinate cazării
specialiştilor, alte lucrări specifice necesare, stabilite cu avizul Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional.
(3) Lucrările de proiectare, conservare şi restaurare a monumentelor istorice se
execută numai prin instituţii publice specializate, agenţi economici avizaţi în
condiţiile legii sau de persoane fizice atestate şi înscrise în domeniul conservării
şi restaurării monumentelor istorice (alin.5, art.22, OG68/1994).
(4) Proiectarea lucrărilor de restaurare a monumentelor de o importanţă deosebită, a
monumentelor care prezintă probleme tehnice cu un mare grad de dificultate sau
a celor care necesită cercetări preliminare de ordin arheologic, istorico128

documentar şi iconografic va fi efectuată de Direcţia monumentelor istorice a
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (alin.1, art.23, OG68/1994).
Art.13
(1) Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare
prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, după caz proprietarilor sau
titularilor altor derpturi reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile legii
(alin.1, art.6, L422/2001).
(2) În cazul în care un monument istoric nu are proprietar cunoscut, obligaţiile
decurgând din legislaţia în vigoare, revin autorităţilor administraţiei publice locale
Nădlac sau autorităţilor administraţiei publice centrale (alin.2, art.6, L422/2001).
(3) Statul, prin toate organele abilitate, sprijină măsurile de protecţie, de conservare şi
restaurare întreprinse de proprietari, de titularii de drepturi reale şi de titularii
dreptului de administrare (alin.3, art.24, OG68/1994).
(4) Protejarea şi conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri
arheologice rămase decopertate se fac, în condiţiile legii, de către investitori, sub
conducerea responsabilului ştiinţific al şantierului şi a instituţiei organizatoare
(alin.5, art.24, L422/2001).
(5) Pentru protejarea monumentelor istorice din oraşul Nădlac, consiliul local Nădlac,
la solicitarea Direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul naţional Arad,
împreună cu organele de poliţie, interzic circulaţia vehiculelor grele şi transportul
de materiale explozive în zona de protecţie a monumentelor istorice (lit.f, alin.1,
art.46, L422/2001).
(6) Primarul oraşului Nădlac are următoarele atribuţii specifice în domeniul protecţiei
monumentelor istorice:
a) dispune oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare în situaţia
descoperirii de vestigii arheologice, hotărăşte şi, după caz, organizează
paza acestora şi anunţă în cel mai scurt timp Direcţia judeţeană pentru
cultură, culte şi patrimoniul naţional Arad;
b) asigură paza şi protecţia monumentelor istorice aflate în domeniul public şi
privat al statului sau a oraşului Nădlac, precum şi ale monumentelor
istorice abandonate sau aflate în litigiu;
c) asigură efectuarea, împreună cu serviciile publice de pompieri, de acţiuni
de prevenire şi stingere a incendiilor la monumentele istorice (lit.c, e şi f,
art.48, L422/2001).
Art.14
(1) Monumentele istorice clasate aflate în proprietate publică a statului sau a oraşului
Nădlac sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesesabile; aceste monumente
istorice pot fi date în administrare instituţiilor publice, pot fi concesionate, date în
folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau închiriate, în condiţiile legii, cu
avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, al serviciilor
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (alin.2, art.4,
L422/2001).
(2) Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de
drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preempţiune
ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru
monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate
ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru monumentele istorice
clasate în grupa B, ori al unităţilor administrativ teritoriale, după caz, potrivit legii,
sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării (alin.4, art.4, L422/2001).
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Art.15 Patrimoniul arheologic
(1) Patrimoniul arheologic al oraşului Nădlac reprezintă amsamblul bunurilor
arheologice care este format din:
a) siturile arheologice înscrise în Repertoriul arheologic naţional, cu excepţia
celor distruse ori dispărute şi siturile clasate în Lista monumentelor istorice,
situate suprateran, subteran sau subacvatic ce cuprind vestigii
arheologice: aşezări, necropole, structuri, construcţii, grupuri de clădiri,
precum şi terenurile cu potenţial arheologic reperat, definite conform legii;
b) bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu
terenul în care acestea au fost descoperite.
(2) În Repertoriul arheologic naţional sunt cuprinse pe teritoriul administrativ Nădlac
următoarele situri arheologice:
a) cod RAN 9636.01 - Cimitirul medieval timpuriu de la Nădlac-Lutărie, situat
la 50 m vest de latura de vest a cimitirului actual şi la 2 km nord de cursul
actual al Mureşului, delimitat la nord-vest, vest şi sud-vest de un canal de
irigaţie, datat în Epoca medievală / a doua jumătate a sec.X – începutul
sec.XI;
b) cod RAN 9636.02 – Mănăstirea Cneazului de lângă Nădlac, datată în
Epoca medievală / sec.XII – mijlocul sec. al XIII-lea.
(3) În afară de acestea, mai sunt semnalate şi alte situri arheologice pe teritoriul
administrativ Nădlac, propuse spre protejare prin prezentul PUG:
a) „Situl N4 - Tövisköz Pusta”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul
PUG, fosta aşezare medievală (multistratificată - sec. III-V) situată la cca.
900 m sud-est de oraş;
b) “Situl N21”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul PUG, o aşezare
(multistratificată) intinsă medieval timpurie;
c) „Situl N33”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul PUG, aşezare
întinsă (multistratificată) datată la sfârşitul epocii bronzului; situl se află la E
de oraş, şi chiar dacă este intersectat de drumul de legătură AutostradăDN7, nu a fost investigat cu ocazia lucrărilor la drum;
d) „Situl N34”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul PUG, o fortificaţie
transfrontalieră de cca. 500 ha, de sfârşit de epoca bronzului, ce atinge cu
partea de S şi N, teritoriul administrativ Nădlac, situată la NV de Nădlac;
e) “Situl 7M”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul PUG, o aşezare
din neoliticul timpuriu; situl se află la NV de Nădlac, între oraş şi cartierul
Viile Vechi, fiind intersectat de drumul de legătură dintre Autostradă şi DN7;
f) “Situl 8M”, sit propus spre clasare în LMI prin prezentul PUG, aşezarea
medievală Melykütü Rarés (?) dar în care s-au găsit ceramică şi de epoca
bronzului; situl se află la V de Nădlac, aproape de DN7, fiind intersectat de
drumul de legătură dintre Autostradă şi DN7; Situl N1 – 500 m de
intersecţia drumului spre Şeitin, pe partea stângă, un sălaş din a doua ½ a
sec. XIX;
g) Situl N2 – 800 m de intersecţia drumului spre Şeitin, pe partea stângă,
aşezare multistratificată încadrată în neoliticul mijlociu, sec. III-V şi epoca
modernă;
h) Situl N3 – 1,4 km de intersecţia drumului spre Şeitin, pe partea stângă şi
dreaptă, aşezare multistratificată încadrată în epoca bronzului (?), sec. IIIV şi probabil Ev Mediu;
i) Situl N5 - Lutărie – la NV de Nădlac, spre graniţă, necropolă plană
maghiară (honfogálas) de sec.X-XI; situl a fost săpat până la steril;
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j) Situl N6 - la NV de Nădlac, spre graniţă, aşezare preistorică;
k) Situl N7 - la NV de Nădlac, spre graniţă, aşezare medievală târzie sec.
XVI-XVII (şi cu urme moderne – sec. XVIII-XIX); situl nu a fost săpat;
l) Situl N8 - la N de Nădlac, aşezare de sec. III-V, cu urme creamice de
epoca târzie a bronzului (BD/HA1);
m) Situl N9 - la N de Nădlac, spre graniţă cu Ungaria, sălaş modern (sec.
XIX);
n) Situl N10 - la N de Nădlac, spre graniţă, sălaş modern (sec. XIX);
o) Situl N11 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare din preistorie;
p) Situl N12 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare de sec. III-V;
q) Situl N13 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare multistratificată de sec.
III-V, cu materiale din preistorie şi epoca modernă (sec. XIX);
r) Situl N14 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare preistorică;
s) Situl N15 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare medievală de sec.XI-XIII
cu intruziuni ale unui sălaş de sec. XIX;
t) Situl N16 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
u) Situl N17 - la N de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
v) Situl N18 - la NNE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII cu
elemente de sec. III-V;
w) Situl N19 - la NNE de Nădlac, aşezare multistratificată, epoca timpurie a
bronzului şi epoca medievală de sec.XI-XIII;
x) Situl N20 - la NNE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
y) Situl N22 - la NNE de Nădlac, aşezare multistratificată probabil din epoca
bronzului, sec. III-V şi sec. XI-XIII;
z) Situl N23 - la NNE de Nădlac, aşezare multistratificată, preistorie şi epoca
medievală (sec.XI-XIII);
aa)Situl N24 - la NNE de Nădlac, aşezare multistratificată, preistorie, sec. III-V
şi epoca medievală (sec.XI-XIII);
bb)Situl N25 - la NNE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
cc) Situl N26 - la NE de Nădlac, aşezare de sec.III-V;
dd)Situl N27 - la NE de Nădlac, aşezare de sec. III-V;
ee)Situl N28 - la NE de Nădlac, aşezare multistratificată, sfârşitul epocii
bronzului şi sec. III-V;
ff) Situl N29 - la NE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
gg)Situl N30 - la NE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII, cu
ceramică din preistorie;
hh)Situl N31 - la NE de Nădlac, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
ii) Situl N32 - la NE de Nădlac, aşezare de sec.III-V;
jj) Situl N34 - la N de Nădlac, spre graniţă, aşezare medievală de sec.XI-XIII;
kk) Situl 1M - la N de Nădlac, pe traseul autostrăzii, aşezare sarmatică de
sec.III-IV;
ll) Situl 2M - la N de Nădlac, pe traseul autostrăzii, aşezare multistratificată,
sarmatică de sec.III-IV, complexe de sec. VIII-X, şi medieval timpurie de
sec. XI-XII;
mm) Situl 3M - la NE de Nădlac, pe traseul autostrăzii, aşezare
multistratificată, de final de neolitic şi sarmatică de sec.III-IV;
nn)Situl 4M - la NE de Nădlac, pe traseul autostrăzii, aşezare sarmatică de
sec.III-IV;
oo)Situl 5M - la NE de Nădlac, pe traseul drumului de legătură autostradă
DN7, aşezare multistratificată, sarmatică de sec.III-IV şi medieval timpurie
de sec. XI-XIII;
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(4) Cercetările arheologice preventive sunt parte componentă a strategiei de
dezvoltare durabilă, economico-socială, turistică, urbanistică şi de amenajare a
teritoriului administrativ Nădlac (alin.2, art.2, OG43/2000).
(5) Etapele de diagnostic, săpătură sau supraveghere arheologică pot fi necesare în
următoarele cazuri:
a) ca urmare a unei preconizate intervenţii asupra solului, care poate
reprezenta o ameninţare pentru potenţialul arheologic al unei zone
delimitate sau al unui sit arheologic;
b) ca parte a fazelor de realizare şi avizare a documantaţiilor urbanistice, în
cadrul legal stabilit de documentaţiile de urbanism şi/sau în stadiul
elaborării acestora;
(6) Zona cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător se delimitează în jurul
locului descoperirii arheologice, după caz, astfel:
a) pe toată suprafaţa terenului care face obiectul autorizării de construire;
b) pe o rază de 50 m faţă de locul descoperirii, în cazul în care descoperirea
s-a făcut ca urmare a lucrărilor agricole sau a altor lucrări care au nevoie
de autorizaţie de construire;
c) pe toată suprafaţa terenului afectat de acţiunea factorilor naturali (alin.13,
art.2, OG43/2000).
(7) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, şi delimitat
conform prevederilor aliniatului precedent se instituie, din momentul descoperirii
de bunuri arheologice, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 12 luni, regimul de
protecţie pentru bunuri arheologice şi zonele cu potenţial arheologic, în vederea
cercetării şi stabilirii regimului de protecţie (alin.8, art.5, OG43/2000).
(8) Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunţă, în termen de cel mult 72 de
ore, primarului oraşului Nădlac de către persoana descoperitoare, proprietarul
orititularul dreptului de administrare a terenului în cauză (alin.4, art.4,
OG43/2000).
(9) Autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu autorităţile administraţiei
publice de specialitate colaborează şi răspund, conform legii, de activitatea de
protejare a patrimoniului arheologic (alin.4, art.4, OG43/2000).
(10) Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că
un teren în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităţilor
umane curente (alin.2, art.5, OG43/2000).
(11) Cercetările arheologice preventive şi supravegherea arheologică sunt
obligatorii în cadrul proiectelor de restaurare (alin.6, art.5, OG43/2000).
(12) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate şi instituite conform legii,
beneficiază de protecţia acordată zonelor protejate, precum şi de măsurile
specifice de protecţie prevăzute de lege (alin.7, art.5, OG43/2000).
(13) Până la descărcarea de sarcină arheologică terenul ce face obiectul cercetării
este protejat ca sit arheologic, conform legii (alin.14, art.5, OG43/2000).
(14) Autorizarea lucrărilor de construire şi desfiinţare din zonele cu patrimoniu
arheologic se aprobă numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional (alin.15, art.5, OG43/2000).
(15) În zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, până la descărcarea
de sarcină arheologică, autorizaţia de construire se suspenda sau, după caz,
primarul oraşului Nădlac dispune întreruperea oricărei alte activităţi, în
conformitate cu avizul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, şi se instituie regimul de supraveghere sau săpătura
arheologică (alin.16, art.5, OG43/2000).
(16) Autorităţile administraţiei publice locale Nădlac au următoarele atribuţii:
a) cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică,
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respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea
patrimoniului arheologic;
b) aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, în
conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, şi elaborează sau modifică astfel de documentaţii în
scopul stabilirii de măsuri de protejare a patrimoniului arheologic evidenţiat
întâmplător ori ca urmare a cercetărilor arheologice preventive, potrivit
legii;
c) eliberează autorizaţia de construire şi desfiinţare numai pe baza şi în
conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru
lucrări în zone cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, descoperit
întâmplător sau de interes arheologic prioritar;
d) precizează în certificatul de urbanism regimul imobilelor aflate în zone cu
patrimoniu arheologic reperat (lit.e, f, g şi i, art.19, OG43/2000).
Art.16 Monumentele de for public
(1) În sensul legii, monumentele de for public sunt bunuri imobile, lucrări de artă
plastică, artă monumentală, construcţii şi amenajări neutilitare, având caracter
decorativ, comemorativ şi de semnal, amplasate în spaţii publice, într-o zonă de
protecţie, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al oraşului
Nădlac (alin.1, art.2, L120/2006).
(2) Monumentele de for public pot fi clasate ca monumente istorice, urmând regimul
juridic genera stabilit pentru acestea (alin.2, art.2, L120/2006).
(3) În conditiile legii, sunt sau dobândesc statutul de monumente de for public, după
caz, bunurile imobile enumerate la alin.1, aflate, la data intrării în vigoare a
prezentei legi, în spatii publice, pe terenuri aparţinând domeniului public sau
privat al statului ori al unitaţilor administrativ-teritoriale, dacă îndeplinesc una
dintre următoarele condiţii:
a) amplasarea acestora s-a realizat în baza unei autorizaţii de construire
emise cu respectarea reglementarilor legale în vigoare la data amplasării;
b) existenta acestora este consemnată sau atestată ca notorie, prin publicaţii
ştiintifice, ghiduri turistice sau alte tipărituri având caracter de informare
publică ori prin evidenţele autorităţilor, institutiilor şi serviciilor publice (art.3,
L120/2006).
(4) Monumentele de for public se pot realiza dupa cum urmeaza:
a) ca obiectiv de investiţie prevăzut în bugetele autorităţilor, instituţiilor şi
serviciilor publice;
b) în cadrul unor programe şi proiecte culturale finanţate din fonduri alocate
de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor
legale în vigoare;
c) în cadrul unor parteneriate constituite între autorităţi şi/sau institutii publice
subordonate acestora şi persoane fizice sau juridice de drept privat, având
drept scop susţinerea unor programe sau proiecte de artă plastică ori artă
monumentală;
d) în cadrul unor programe sau proiecte culturale promovate şi susţinute
exclusiv din fonduri private, de persoane fizice sau juridice de drept privat,
cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale Nădlac (art.4,
L120/2006).
(5) Autorităţile administraţiei publice locale Nădlac au obligaţia să asigure protejarea
şi punerea în valoare a monumentelor de for public aflate în administrarea lor
(alin.1, art.210, L120/2006).
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VI.2.2.Ansamblul urban Nădlac-Nord
VI.2.2.1. Generalităţi
Art.1 Delimitare
(1) Ansamblul urban Nădlac-Nord, este o arie construită protejată, ce formează în
întregime U.T.R. 2.
(2) Ansamblul urban Nădlac-Nord este amplasat în zona centrală a oraşului Nădlac.
(3) Delimitarea Ansamblului urban Nădlac-Nord este făcută în planşa 137-PUG-3-U
Reglementări urbanistice.Zonificare, din cadrul prezentului PUG, precum şi în
cap.VIII –Unităţi teritoriale de referinţă din cadrul prezentului regulament.
Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţinile dominante existente ale zonei sunt: dotări religioase, administrative,
comerciale, învăţământ, servicii
Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Alte funcţiuni existente complementare ale zonei sunt: locuire, sănătate, cultură,
recreere, poştă şi telecomunicaţii.
Art.4 Elemente de morfologie
(1) Reţeaua stradală este regulată-rectangulară, la care se adaugă piaţa (fostă
Unirii), care se înscrie în aceeaşi geometrie.
(2) Lotizarea este regulată şi adaptată dotărilor pe care le conţine (loturi mari ale
bisericilor Reformată Slovacă şi Catolică, precum şi ale Liceului şi Grupului Şcolar
etc.) şi relativ densă (parcelele rezidenţiale de pe străzile adiacente centrului),
relativ egală ca suprafaţă şi ca lăţime ; lotizarea veche a dispărut în zonele de
blocuri, ea fiind înlocuită cu grupuri de parcele care au fuzionat.
(3) Frontul stradal: case de locuit aliniate spre stradă la limita loturilor, în regim
continuu (în zona pieţei şi străzilor adiacente) şi izolat sau cvasi-continuu (în
restul ariei, în general comercial-rezidentială, unde casele sunt amplasate la limita
laterală a loturilor şi dezvoltate în profunzime) ; arhitecturile majore sunt fie în
front, fie au poziţii semnificative faţă de spaţiile publice ; blocurile de locuinţe
colective sunt amplasate deasemenea în frontul stradal.
(4) Regimul de înălţime este P-P+1 (pentru arhitecturile tradiţionale) şi P+2-P+4
(blocurile de locuinţe din zona pieţei).
(5) Alte arhitecturi prezente sunt: Biserica Reformată Slovacă (monument clasat),
Liceul G.J. Tajovski, Grupul Şcolar, casa Parohială Reformată, Sedii de organizaţii
culturale şi altele, Biserica Catolică, dotări amplasate în clădiri istorice sau
tradiţionale (în front).
(6) Clădiri noi: UTR-ul conţine şi câteva clădiri noi (blocuri de locuinţe colective cu
magazine la parter, noul Hotel, amenajări ale pieţei agro-alimentare etc. care, în
general, nu respectă tipologia zonei (în afara gabaritului şi amplasamentului
diferit, construcţiile au detalii şi materiale neconforme cu mediul respectiv ) unele
depăşind cu mult regimul de înălţime istoric.
(7) Intervenţiile actuale pe clădiri istorice sau cu o valoare tradiţională şi arhitecturală
sunt puţine realizate în conformitate cu normele specifice; la unele clădiri publice
şi mai ales la cele particulare sunt întrebuinţate frecvent materiale, culori şi
decoraţii străine de caracteristicile zonei ; sunt distruse decoraţiile originare, sunt
134

modificate sistemele de acoperire etc. ; numeroase clădiri la care nu s-a intervenit
în ultimul timp sunt într-o bună stare fizică (exemple : frontul nordic al Str.
Independenţei – I. Boor şi fronturile str. Tajovski), altele dintre cele mai vechi şi
valoroase sunt ruinate sau deja demolate (str. I.G.Tajovski, Vladimirescutronsonul nordic etc.) ; de asemenea, trebuiesc menţionate şi defrişările
aliniamentelor stradale care au însoţit frecvent reabilitările de clădiri istorice sau
construcţiile noilor clădiri (vizibile pe toate străzile).
Art.5 Sisteme de protecţie existente şi propuse.
(1) În momentul de faţă, zona conţine un ansamblu de arhitectură urbană protejat –
“Ansamblul urban Nădlac” (337 AR-II-m-B-00633 ), propus să fie extins - conform
memoriu şi planşe) şi o arhitectură protejată - Biserica slovacă evanghelică
Nădlac (341 AR –II-m B-00635); zona ei de protecţie este practic integrată
ansamblului urban propus.
(2) Prin prezentul PUG se propune extinderea zonei protejate şi redenumirea ei
(“Ansamblu urban Nădlac-nord”), incluzându-se şi arii perimetrale rezidenţiale.
(3) Acestea de mai sus se supun reglementărilor ce decurg din calitatea de:
ansambluri urbane protejate (supuse legilor şi reglementărilor în vigoare – avizări
în cadrul comisiilor Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi/sau a forurilor
regionale de profil), monumente de arhitectură (supuse legilor şi reglementărilor
în vigoare – avizări în cadrul comisiilor Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional şi/sau a forurilor regionale de profil).
(4) Înaintea sau pe durata oricărui şantier edilitar, de amenajare a terenului sau de
construcţii care implică săpături, se impune descărcarea de sarcină istorică şi
arheologică şi/sau supraveghere de specialitate.
VI.2.2.2. Utilizare funcţională
Art.6 Utilizări permise
(1) Sunt permise următoarele funcţiuni: administraţie publică locală, alte instituţii,
cultură, cult, învăţământ-educaţie, sănătate, comerţ, servicii, poştă şi
telecomunicaţii, locuire individuală, loisir, turism.
Art.7 Utilizări permise cu condiţii
(1) Este permisă amplasarea de mici unităţi industriale nepoluante, servicii cu număr
mic de angajaţi.
(2) Sunt permise unele conversii/reconversii funcţionale ale clădirilor istorice
existente, în cazuri cerute de reabilitarea zonei istorice, cu condiţia ca noile
funcţiuni să fie compatibile cu arhitectura existentă.
(3) Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor
prevederilor legale în vigoare privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, precum şi cu avizul privind concepţia artistică a monumentului de
for public, emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, dupa caz, de
serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia
Naţională pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisia zonală pentru
monumentele de for public (art.5, L120/2006).
Art.8 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicţie temporară de construire până la aprobarea unui PUZCP.
(2) Se instituie interdicţie temporară de construire pentru amplasamentele care
necesită documentaţii urbanistice de zonă sau detaliu şi cercetare arheologică în
arealele monumentelor istorice (inclusiv pentru descărcare de sarcină istorică/
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arheologică).
Art.9 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Sunt interzise următoarele funcţiuni: locuire colectivă nouă, industrii sau servicii
poluante, comerţ şi depozitare en gros; nu sunt permise acele
conversii/reconversii funcţionale ale clădirilor istorice incompatibile cu arhitectura
existentă respectivă (prin relaţiile funcţionale cerute, prin dotare, prin gabarit etc.).
(2) În zonele de protecţie ale monumentelor istorice care sunt lăcaşuri de cult este
interzisă desfăşurarea în aer liber, în perioada în care în cadrul acestora se
desfăşoară serviciu religios, a unor manifestări care, prin poluarea sonoră sau
vizuală pe care o produc, pot impieta asupra desfăşurării serviciului religios
(alin.5, art.9, L422/2001).
(3) Prin excepţie de la aliniatul precedent, se pot organiza manifestări de genul celor
prevăzute mai sus, cu acordul autorităţii religioase care administrează lăcaşul, în
condiţii care să nu impieteze asupra desfăşurării serviciului religios (alin.6, art.9,
L422/2001).
VI.2.2.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
VI.2.2.3.1.

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.10 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea este cea care rezultă din geometria parcelarului.
(2) Pentru locuinţe se vor respecta prevederile RGU şi se va evita amplasarea
dormitoarelor către nord.
Art.11 Modul de ocupare al terenului
(1) Pentru monumentele clasate şi clădirile publice din zona urbană protejată se
respectă modul de ocupare actual.
(2) Pentru locuinţe, se respectă tipologiile tradiţionale ale zonei, după cum urmează :
a) în zona centrală istorică (Piaţa centrală-fostă Unirii şi străzile adiacente ei):
clădiri formând fronturi continue sau tinzând către continuu (până la
închiderea completă a unei curţi interioare); în cazul faţadelor cu ferestre,
se impun retrageri către fundul lotului sau laterale de minim ½ din înălţimea
construcţiei (la cornişă);
b) în zonele rezidenţiale adiacente: constructii izolate sau cuplate care pot
tinde către o ocupare integrala a frontului stradal, aliniate la frontul stradal
şi amplasate la limita laterală a lotului (până la închiderea completă a unei
curţi interioare); în cazul faţadelor cu ferestre, se impun retrageri către
fundul lotului sau laterale de minim ½ din înălţimea construcţiei (la cornişă);
c) pentru dotările şi clădirile importante propuse în zonă: se vor stabili
regulamente sau reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ
şi/sau PUD (reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice
de evoluţie istorică şi a morfo-structurii zonale); aceste reglementări nu vor
depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.
Art.12 Amplasarea faţă de aliniament
(1) În următoarele cazuri, regimul de aliniere este obligatoriu : pentru clădirile publice
monument şi neclasate individual : se menţin aliniamentele actuale ; pentru
locuinţe : în frontul străzii (pentru locuinţe şi micile dotari, unde densificarea se va
produce prin mansardare sau în spatele clădirii din frontul existent) ; pentru
dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
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reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau PUD (reglementări
care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG,
ci le vor nuanţa.
Art.13 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelei va respecta următoarele: la limita laterală a
loturilor sau conform tipologiei existente pe loturile vecine (pentru locuinţe) ;
pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau PUD (reglementări
care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG,
ci le vor nuanţa.
VI.2.2.3.2.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.14 Accese carosabile
(1) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor.
(2) În situaţii speciale, accesibilitatea auto se va adapta contextului istoric, conform
unor studii specifice.
Art.15 Accese pietonale
(1) Este obligatorie prevederea în toate cazurile cu putinţă a pistelor de biciclişti în
cadrul profilelor stradale.
(2) Este obligatoriu accesul pietonal în interiorul loturilor sau incintelor.
(3) Este obligatoriu accesul în interiorul loturilor sau incintelor cu destinaţie publică a
persoanelor cu handicap sau care folosesc mijloace specifice de deplasare.
VI.2.2.3.3.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.16 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie este obligatorie racordarea la reţeaua
existentă.
VI.2.2.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale
construcţiilor
Art.17 Parcelarea
(1) Nu se permit noi lotizari ; cele existente sunt construibile indiferent de gabarit şi
formă (se exceptează astfel de la prescripţiile RGU).
Art.18 Înălţimea construcţiilor
(1) Regimul de înălţime va fi : maxim P+2+M (pentru Piaţa centrală şi străzile
adiacente ei); pentru zona rezidenţială - P+M (cu niveluri respectând gabaritele
zonei, dar maxim 3,50 metri; în cazul unor plombări, se vor respecta înălţimile
clădirilor învecinate); pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili
regulamente sau reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau
PUD (reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie
istorică şi a morfo-structurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele
reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.
Art.19 Aspectul exterior al construcţiilor
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(1) Aspectul exterior al construcţiilor şi materiale utilizate vor fi conform tipologiilor
traditionale ale zonei, după cum urmează :
a) pentru monumente : sunt protejate caracteristicile arhitecturale care dau
valoare clădirilor (volum exterior şi interior, substanţă istorică reprezentată
de materiale şi accesorii ale construcţiei, detalii, finisaje, areal natural sau
artificial), caracteristici care se vor menţine în orice tip de intervenţie;
b) în zona comercială centrală protejată (Piaţa centrală-fostă Unirii şi străzile
adiacente ei) : clădiri în frontul stradal, ocupând întreaga lăţime a frontului
(calcane către vecinii laterali), cu acoperire în două sau trei ape cu pante
conform tipologiilor locale (una dintre ape va fi către stradă); nu se acceptă
rezolvarea cu fronton către stradă, decât în zonele stricte de colţ ;
învelitoare ceramică; tencuieli exterioare cu var sau înlocuitori (nu se
acceptă utilizarea placajelor de piatră naturală sau artificială, a ceramicii
sau a finisajelor cu plăci metalice şi/sau din materiale plastice); tâmplărie
de lemn (inclusiv stratificat) pentru faţadele vizibile din stradă; alte
prescriptii decurg din situaţia de ansamblu construit protejat şi de
monument de arhitectură izolat;
c) în zonele de locuit protejate: în general casa cu dezvoltare liniară, la limita
laterală a lotului (tinzând către ocuparea frontului spre stradă până la
închiderea completă a unei curţi interioare); cu acoperire în două, trei sau
patru ape cu pante conformă tipologiilor tradiţionale; învelitoare ceramică
sau înlocuitori, tencuieli exterioare cu var (nu se acceptă utilizarea
placajelor de piatră naturală sau artificială, a ceramicii sau a finisajelor cu
plăci metalice şi/sau din materiale plastice); tâmplărie de lemn (inclusiv
stratificat) pentru faţadele vizibile din stradă; alte prescripţii decurg din
situaţia de ansamblu construit protejat şi de monument de arhitectură
izolat;
d) în incintele arhitecturilor majore propuse: fără prescripţii anume, ele
rezultând din documentaţiile urbanistice obligatorii pentru noile investiţii de
acest gen;
Art.20 Intervenţii la construcţii
(1) Se permit următoarele intervenţii: consolidare-reabilitare, restaurare, mansardare
(cu lucarne adaptate tipologiilor zonei sau cu ferestre în panta acoperişului - tip
„tabacheră„), extindere (limitată de coeficienţi şi de morfologia zonei),
conversie/reconversie funcţională (în cazuri impuse de reabilitarea zonei, dar
respectând caracteristicile arhitecturii existente – în ceea ce priveşte relaţiile
funcţionale cerute, dotare, gabarit etc.); demolarea şi reconstrucţia sunt permise
doar ca urmare a unei expertize care recomandă aceasta (pentru monumentele
clasate, acest fapt este permis doar după derularea acţiunii de declasare parţială
sau totală).
(2) Pentru ansamblul construit central protejat (piaţa şi străzile adiacente) sau pentru
monumente izolate din cadrul acestuia, se interzic : modificarea arhitecturii
faţadei (inclusiv a tâmplăriei, care se propune să fie restaurată şi a tipului
materialelor de finisaj existente), schimbarea sistemului de acoperire.
(3) Pentru zonele rezidenţiale protejate sau pentru monumente izolate se interzic :
aceleaşi ca mai sus, la care se adaugă:
- conversia/ reconversia funcţională totală (cea parţială permisă în aceleaşi
condiţii ca mai sus şi doar cu acceptul vecinilor);
- noi accese stradale (inclusiv transformarea ferestrelor în uşi).
(4) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea
avizului emis de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz,
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de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional (alin.1, art.23, L422/2001).
(5) În sensul legii, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt
(alin.2, art.23, L422/2001):
- toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare,
restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică
substanţa sau aspectul monumentelor istorice;
- executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
- amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de
protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice
fel de însemne pe şi în monumente istorice;
- schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv
schimbările temporare;
- strămutarea monumentelor istorice;
- amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe,
indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice.
(6) Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile
referitoare la intervenţiile prevăzute la aliniatul precedent, se eliberează numai pe
baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu
celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale. Autorizaţiile de mai sus, emise fără
avizul instituţiilor abilitate prin lege şi fără respectarea condiţiilor acestora, sunt
nule de drept (alin.3-4, art.23, L422/2001).
(7) Intervenţiile care se efecutează asupra imobilelor care nu sunt monumente
istorice, dar care se află în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în zone
construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a celorlalte avize, potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare (alin.1, art.24, L422/2001).
(8) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât
cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii
curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a
imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul
propriu ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv ale serviciilor
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în
condiţiile legii (alin.2, art.24, L422/2001).
Art.21 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea tuturor elementelor vizibile din spaţiul public.
VI.2.2.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi
împrejmuiri
Art.22 Parcaje
(1) Pentru noile propuneri de dotări, conform normelor RGU.
(2) Pentru restul zonei, fără obligativităţi, dar se recomandă rezolvarea unor parcaje
grupate (recomandabil este să fie înierbate) în zone care permit această
rezolvare şi conform studiilor specifice.
(3) Se interzic rezolvările de parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali.
Art.23 Spaţii verzi şi plantate
(1) Nu se impun alte norme specifice; se impune protecţia celui existent (scuarul din
centrul pieţei, aliniamentele stradale) şi amplificarea acestuia, prin amenajări
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peisagere specifice, dar care să nu înlocuiască arborii prin plantări de tuia sau
tufe ”ornamentale”, ci să integreze plantatiile înalte.
Art.24 Împrejmuiri
(1) Pentru ansamblul construit protejat, împrejmuirile vor fi conform tipologiilor
tradiţionale şi din materiale tradiţionale (zidarie, lemn, fier forjat).
VI.2.3.Ansamblul Urban-Arheologic-Natural Nădlac-Sud
VI.2.3.1. Generalităţi
Art.1 Delimitare
(1) Ansamblul urban Nădlac-Sud, este o arie construită protejată, ce formează cea
mai mare parte din U.T.R. 1.
(2) Ansamblul urban-arheologic-natural Nădlac-Nord este amplasat în zona centrală
sudică a oraşului Nădlac.
(3) Delimitarea Ansamblului urban-arheologic-natural Nădlac-Sud este făcută în
planşa 137-PUG-3-U Reglementări urbanistice.Zonificare, din cadrul prezentului
PUG, precum şi în cap.VIII –Unităţi teritoriale de referinţă din cadrul prezentului
regulament.
Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţinile dominante existente ale zonei sunt: dotări religioase, administrative,
locuire, loisir/recreere (Păduriţă).
Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Alte funcţiuni existente complementare ale zonei sunt: învăţământ, comerţ,
cultură, servicii, mici unităţi de producţie.
Art.4 Elemente de morfologie
(1) Reţeaua stradală este cvasi-regulată : majoritar rectangulară, parţial neregulată
(aria de sud-vest), aceasta ultimă fiind o tramă rectagulară puţin deformată.
(2) Lotizarea este diversă; în general regulată şi de densitate medie şi uşor
neregulată în zona tramei deformate (sud-vest şi sud-est), relativ egală ca
suprafaţă şi ca lăţime şi cu mari diferenţe de gabarit (mai ales în zona str. M.
Kogălniceanu).
(3) Frontul stradal: case aliniate spre stradă la limita loturilor, în regim continuu (în
zona Bisericii Ortodoxe Româneşti) şi izolat sau cvasi-continuu (în restul ariei,
unde casele sunt amplasate la limita laterală a loturilor şi dezvoltate în
profunzime).
(4) Regimul de înălţime este P majoritar şi P+1-P+1+M (în cazul noilor construcţii).
(5) Alte arhitecturi prezente sunt: Bisericile ortodoxe (Românească şi Sârbească),
Greco-Catolică, alte dotări amplasate în clădiri istorice sau tradiţionale (în front),
mici incinte de producţie (active sau nu).
(6) Clădiri noi: ansamblul conţine şi câteva clădiri noi : locuinţe, sedii de firmă sau
altele, care, în general, nu respectă tipologia zonei (în afara gabaritului şi
amplasamentului diferit pe parcelă, construcţiile au detalii şi materiale neconforme
cu mediul respectiv), contribuind la deteriorarea coerenţei ansamblului.
(7) Intervenţiile actuale pe clădiri istorice sau cu o valoare tradiţională şi arhitecturală
sunt puţine realizate în conformitate cu normele specifice ; sunt întrebuinţate
frecvent materiale şi decoraţii străine de caracteristicile zonei, sunt distruse
decoraţiile originare, sunt modificate sistemele de acoperire, faţadele sunt
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colorate strident etc.; numeroase clădiri dintre cele la care nu s-a intervenit sunt
într-o bună stare fizică (cu câteva excepţii în sudul zonei) ; de asemenea,
trebuiesc menţionate şi defrişările aliniamentelor stradale care au însoţit frecvent
reabilitările de clădiri istorice sau construcţiile noilor clădiri (vizibile pe toate
străzile).
Art.5 Sisteme de protecţie existente şi propuse.
(1) În momentul de faţă, zona conţine un monument de arhitectură clasat (Biserica
Ortodoxă Românească şi ansamblul conţinut de parcelă - 338 AR –II-a- B-00634).
Prin prezentul PUG se propune clasarea ca ansamblu urban protejat („Ansamblul
urban Nădlac-sud”), conţinând aria sudică a Nădlacului (care suprapune Nădlacul
medieval şi arhitecturile lui majore) şi situl natural de dincolo de dig (parcul
Păduriţă)-conform memoriu şi planşe) ; în zonă se propun două noi monumente
(Biserica Greco-Catolică şi Biserica Ortodoxă Sârbă), cu zonele lor de protecţie
propuse a se integra Ansamblului protejat nou (conform memoriului şi planşei);
prin urmare, Ansamblul protejat propus conţine un monument clasat, două
monumente propuse, o arie urbană rezidenţială valoroasă, o serie de situri
arheologice ale arhitecturilor majore medievale demolate în sec. XIX şi aria
peisageră “Păduriţă“, toate propuse a fi protejate ca ansamblu.
(2) Acestea de mai sus se supun reglementărilor ce decurg din calitatea de:
ansambluri urbane protejate (supuse legilor şi reglementărilor în vigoare –avizări
în cadrul comisiilor Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi/sau a forurilor
regionale de profil), monumente de arhitectură (supuse legilor şi reglementărilor
în vigoare – avizări în cadrul comisiilor Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional şi/sau a forurilor regionale de profil).
(3) Înaintea sau pe durata oricărui şantier edilitar, de amenajare a terenului sau de
construcţii care implică săpături, se impune descărcarea de sarcină istorică şi
arheologică şi/sau supraveghere de specialitate.
VI.2.3.2. Utilizare funcţională
Art.6 Utilizări permise
(1) Sunt permise următoarele funcţiuni: instituţii administrative, cultură, cult,
învăţământ-educaţie, sănătate, comerţ, servicii, locuire individuală, loisir, turism.
Art.7 Utilizări permise cu condiţii
(1) Este permisă amplasarea de mici unităţi industriale nepoluante, servicii cu număr
mic de angajaţi.
(2) Sunt permise unele conversii/reconversii funcţionale ale clădirilor istorice
existente, în cazuri cerute de reabilitarea zonei istorice, cu condiţia ca noile
funcţiuni să fie compatibile cu arhitectura existentă.
(3) Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor
prevederilor legale în vigoare privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, precum şi cu avizul privind concepţia artistică a monumentului de
for public, emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, dupa caz, de
serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia
Naţională pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisia zonală pentru
monumentele de for public (art.5, L120/2006).
Art.8 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicţie temporară de construire până la aprobarea unui PUZCP.
(2) Se instituie interdicţie temporară de construire pentru amplasamentele care
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necesită documentaţii urbanistice de zonă sau detaliu şi cercetare arheologică în
arealele monumentelor istorice (inclusiv pentru descărcare de sarcină istorică/
arheologică).
Art.9 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Sunt interzise următoarele funcţiuni: locuire colectivă nouă, industrii sau servicii
poluante, comenţ şi depozitare en gros; nu sunt permise acele
conversii/reconversii funcţionale ale clădirilor istorice incompatibile cu arhitectura
existentă respectivă (prin relaţiile funcţionale cerute, prin dotare, prin gabarit etc.).
(2) În zonele de protecţie ale monumentelor istorice care sunt lăcaşuri de cult este
interzisă desfăşurarea în aer liber, în perioada în care în cadrul acestora se
desfăşoară serviciu religios, a unor manifestări care, prin poluarea sonoră sau
vizuală pe care o produc, pot impieta asupra desfăşurării serviciului religios
(alin.5, art.9, L422/2001).
(3) Prin excepţie de la aliniatul precedent, se pot organiza manifestări de genul celor
prevăzute mai sus, cu acordul autorităţii religioase care administrează lăcaşul, în
condiţii care să nu impieteze asupra desfăşurării serviciului religios (alin.6, art.9,
L422/2001).
VI.2.3.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
VI.2.3.3.1.

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.10 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea este cea care rezultă din geometria parcelarului.
(2) Pentru locuinţe se vor respecta prevederile RGU şi se va evita amplasarea
dormitoarelor către nord.
Art.11 Modul de ocupare al terenului
(1) Pentru monumentele clasate şi clădirile publice din zona urbană protejată se
respectă modul de ocupare actual.
(2) Pentru locuinţe, se respectă tipologiile tradiţionale ale zonei, după cum urmează :
a) în zonele rezidenţiale istorice: construcţii izolate sau cuplate care pot tinde
la o ocupare integrală a frontului stradal (front continuu), în general aliniate
la frontul stradal şi amplasate la limita laterală a lotului; în cazul faţadelor
cu ferestre, se impun retrageri către fundul lotului sau laterale de minim ½
din înălţimea construcţiei (la cornişă);
b) pentru dotările şi clădirile importante propuse în zonă: se vor stabili
regulamente sau reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ
şi/sau PUD (reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice
de evoluţie istorică şi a morfo-structurii zonale); aceste reglementări nu vor
depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.
Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) În următoarele cazuri, regimul de aliniere este obligatoriu :
a) pentru clădirile publice monument şi neclasate individual: se menţin
aliniamentele actuale;
b) pentru locuinţe: în frontul străzii (pentru locuinţe şi micile dotari);
c) pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente
sau reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau PUD
(reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie
istorică şi a morfo-structurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi
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nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.
Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelei va respecta următoarele:
a) la limita laterală a loturilor sau conform tipologiei existente pe loturile
vecine (pentru locuinţe) ;
b) pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente
sau reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau PUD
(reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie
istorică şi a morfo-structurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi
nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.
VI.2.3.3.2.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor.
(2) În situaţii speciale, accesibilitatea auto se va adapta contextului istoric, conform
unor studii specifice.
Art.14 Accese pietonale
(1) Este obligatorie prevederea în toate cazurile cu putinţă a pistelor de biciclişti în
cadrul profilelor stradale.
(2) Este obligatoriu accesul pietonal în interiorul loturilor sau incintelor.
(3) Este obligatoriu accesul în interiorul loturilor sau incintelor cu destinaţie publică a
persoanelor cu handicap sau care folosesc mijloace specifice de deplasare.
VI.2.3.3.3.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie este obligatorie racordarea la reţeaua
existentă.
VI.2.3.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale
construcţiilor
Art.16 Parcelarea
(1) Nu se permit noi lotizari ; cele existente sunt construibile indiferent de gabarit şi
formă (se exceptează astfel de la prescripţiile RGU).
Art.17 Înălţimea construcţiilor
(1) Regimul de înălţime va fi maxim P+1+M (cu niveluri respectând gabaritele zonei,
dar maxim 3,50 metri.
(2) În cazul unor plombări, se vor respecta înălţimile clădirilor învecinate.
(3) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau PUD (reglementări
care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG,
ci le vor nuanţa.
Art.18 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al construcţiilor şi materiale utilizate vor fi conform tipologiilor
traditionale ale zonei, după cum urmează :
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a) pentru monumente : sunt protejate caracteristicile arhitecturale care dau
valoare clădirilor (volum exterior şi interior, substanţă istorică reprezentată
de materiale şi accesorii ale construcţiei, detalii, finisaje, areal natural sau
artificial, eventual elemente arheologice), caracteristice care se vor
menţine în orice situaţii;
b) în zonele de locuit protejate (str. I. Slavici, V. Lucaciu, 1 Decembrie,
Victoriei): în general casa cu dezvoltare liniară, la limita laterală a lotului
(tinzând către ocuparea frontului spre stradă până la închiderea completă a
unei curţi interioare); cu acoperire în două, trei sau patru ape cu pante
medii; învelitoare ceramică sau înlocuitori, tencuieli exterioare cu var (nu
se acceptă utilizarea placajelor de piatră naturală sau artificială, a ceramicii
sau a finisajelor cu plăci metalice şi/sau din materiale plastice); tâmplărie
de lemn (inclusiv stratificat) pentru faţadele vizibile din stradă; alte
prescriptii decurg din situaţia de ansamblu construit protejat şi de
monument de arhitectură izolat;
c) în zonele de locuit protejate din sud (str. V. Goldiş, M. Kogălniceanu): în
general casa cu dezvoltare liniară, la limita laterală a lotului (tinzând către
ocuparea frontului spre stradă până la închiderea completă a unei curţi
interioare); cu acoperire în două, trei sau patru ape cu pante medii;
învelitoare ceramică sau înlocuitori, tencuieli exterioare cu var (nu se
acceptă utilizarea placajelor de piatră naturală sau artificială, a ceramicii
sau a finisajelor cu plăci metalice şi/sau din materiale plastice); tâmplărie
de lemn (inclusiv stratificat) pentru faţadele vizibile din stradă; se
recomandă armonizarea lor cu vecinătăţile şi supravegherea arheologică a
lucrărilor de construcţie, pentru detectarea eventualelor urme ale vechilor
arhitecturi medievale.
Art.19 Intervenţii la construcţii
(1) Pentru monumentele izolate, se permit următoarele intervenţii: consolidarereabilitare, restaurare, conversie/reconversie funcţională (în cazuri impuse de
reabilitarea zonei, dar respectând caracteristicile arhitecturii existente – în ceea
ce priveşte relaţiile funcţionale cerute, dotare, gabarit etc.); demolarea şi
reconstrucţia sunt permise doar ca urmare a unei expertize care recomandă
aceasta (pentru monumentele clasate, acest fapt este permis doar după
derularea acţiunii de declasare parţială sau totală); pentru orice fel de intervenţie
din ansamblul de arhitectură protejat şi a monumentului de arhitectură, se va
obţine avizul forurilor Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, specificate de
legislaţia în vigoare.
(2) Pentru zonele rezidenţiale protejate, se permit: aceleaşi ca mai sus, cu excepţia
zonei str. I. Slavici, M.. Kogălniceanu, unde normele vor fi mai relaxate,
permiţându-se acele tipuri de intervenţie care nu afectează unitatea ansamblului.
(3) Pentru ariile susceptibile de a conţine vestigii arheologice se permit: intervenţii
constructive (în special de infrastructură) dar supravegheate arheologic, pentru a
permite detectarea şi protejarea urmelor arhitecturilor medievale dispărute.
(4) Pentru monumente izolate se interzic : modificarea arhitecturii faţadei (inclusiv a
tipului materialelor de finisaj existente), schimbarea sistemului de acoperire.
(5) Pentru zonele rezidenţiale protejate se interzic: acele intervenţii care afectează
unitatea de ansamblu a zonei, la care se adaugă : conversia/ reconversia
funcţională totală (cea parţială este permisă în aceleaşi condiţii ca mai sus şi doar
cu acceptul vecinilor).
(6) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea
avizului emis de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz,
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de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional (alin.1, art.23, L422/2001).
(7) În sensul legii, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt
(alin.2, art.23, L422/2001):
- toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare,
restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică
substanţa sau aspectul monumentelor istorice;
- executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
- amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de
protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice
fel de însemne pe şi în monumente istorice;
- schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv
schimbările temporare;
- strămutarea monumentelor istorice;
- amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe,
indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice.
(8) Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile
referitoare la intervenţiile prevăzute la aliniatul precedent, se eliberează numai pe
baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu
celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale. Autorizaţiile de mai sus, emise fără
avizul instituţiilor abilitate prin lege şi fără respectarea condiţiilor acestora, sunt
nule de drept (alin.3-4, art.23, L422/2001).
(9) Intervenţiile care se efecutează asupra imobilelor care nu sunt monumente
istorice, dar care se află în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în zone
construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a celorlalte avize, potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare (alin.1, art.24, L422/2001).
(10) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele
decât cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de
reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a
imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul
propriu ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv ale serviciilor
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în
condiţiile legii (alin.2, art.24, L422/2001).
Art.20 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea tuturor elementelor vizibile din spaţiul public.
VI.2.3.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi
împrejmuiri
Art.21 Parcaje
(1) Pentru noile propuneri de dotări, conform normelor RGU.
(2) Pentru restul zonei, fără obligativităţi, dar se recomandă rezolvarea unor parcaje
grupate (recomandabil este să fie înierbate) în zone care permit această
rezolvare şi conform studiilor specifice.
(3) Se interzic rezolvările de parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali.
Art.22 Spaţii verzi şi plantate
(1) Nu se impun alte norme specifice; se impune protecţia celui existent celui existent
(din incintele clădirilor publice, „Păduriţă”, aliniamentele stradale) şi amplificarea
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acestuia, prin amenajări peisagere specifice, dar care să nu înlocuiască arborii
prin plantări de tuia sau tufe ”ornamentale”, ci să integreze plantaţiile înalte.
Art.23 Împrejmuiri
(1) Pentru ansamblul construit protejat, împrejmuirile vor fi conform tipologiilor
tradiţionale şi din materiale tradiţionale (zidarie, lemn, fier forjat).
VI.2.4.Ansamblul urban median (de legătură)
VI.2.4.1. Generalităţi
Art.1 Delimitare
(1) Ansamblul urban median, este o arie construită protejată, ce formează în
întregime U.T.R. 3 şi o parte din U.T.R.1.
(2) Ansamblul urban median este amplasat în centrul oraşului Nădlac.
(3) Delimitarea Ansamblului urban median este făcută în planşa 137-PUG-3-U
Reglementări urbanistice.Zonificare, din cadrul prezentului PUG, precum şi în
cap.VIII –Unităţi teritoriale de referinţă din cadrul prezentului regulament.
Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţinile dominante existente ale zonei sunt: dotări, administrative, comerciale,
servicii, locuire.
Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Alte funcţiuni existente complementare ale zonei sunt: învăţământ, sănătate, cult,
cultură, poştă şi telecomunicaţii, mici unităţi de producţie.
Art.4 Elemente de morfologie
(1) Reţeaua stradală este regulată, perfect rectangulară, pe întreaga ei suprafaţă.
(2) Lotizarea este regulată şi de densitate medie, relativ egală ca suprafaţă şi ca
lăţime, cu unele diferenţe de gabarit (în special ca lăţime), în privinţa parcelelor
unor dotări majore (Primărie, Bibliotecă, grădiniţe etc.).
(3) Frontul stradal: case aliniate spre stradă la limita loturilor, în regim continuu (în
anumite zone limitrofe centrului de nord, sau ale arterelor de tranzit) şi izolat sau
cvasi-continuu (în restul ariei, în general rezidenţială, unde casele sunt amplasate
la limita laterală a loturilor şi dezvoltate în profunzime).
(4) Regimul de înălţime este în general P (în toată aria rezidenţială) şi P+1 în cazul
unor dotări.
(5) Alte arhitecturi prezente sunt: Primăria, Casa de Cultură, Poliţia, grădiniţe (toate
amplasate pe str. 1 Decembrie, alte dotări amplasate în clădiri istorice sau
tradiţionale (în front).
(6) Clădiri noi: ansamblul conţine şi câteva clădiri noi : complex comercial şi poştă
(pe str. 1 Decembrie), locuinţe, sedii de firmă, care, în general, nu respectă
tipologia zonei (în afara gabaritului şi amplasamentului diferit, construcţiile au
detalii şi materiale neconforme cu mediul respectiv.
(7) Intervenţiile actuale pe clădiri istorice sau cu o valoare tradiţională şi arhitecturală
sunt puţine realizate în conformitate cu normele specifice ; sunt întrebuinţate
frecvent materiale şi decoraţii străine de caracteristice zonei, sunt distruse
decoraţiile originare, sunt înlocuite tâmplăriile vechi care dădeau o calitate
superioară arhitecturii istorice, sunt modificate sistemele de acoperire etc. ;
numeroase clădiri dintre cele la care nu s-a intervenit în ultimii ani sunt într-o
bună stare fizică, necesitând doar reparaţii curente ; de asemenea, trebuiesc
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menţionate şi defrişările aliniamentelor stradale care au însoţit frecvent
reabilitările de clădiri istorice sau construcţiile noilor clădiri (vizibile pe toate
străzile).
Art.5 Sisteme de protecţie existente şi propuse.
(1) În momentul de faţă, zona nu conţine nici un ansamblu urbanistic protejat şi nici
un obiect de arhitectură sau sit protejat.
(2) Prin prezentul PUG se propune clasarea a două monumente (Primăria şi
Grădiniţa), ambele pe str. 1 Decembrie. De asemenea se propune ca întreaga
zonă de legătură cu cele două arii urbane protejate (Nădlac- nord şi Nădlac-sud),
având drept limită vest parcelarul vestic al str. V. Lucaciu, limită nord parcelarul
nordic al str. Independenţei, limită est parcelarul estic al str. Independenţei şi
limită sud parcelarul sudic al str. M. Viteazu (conform planşei) să constituie o arie
urbană în care să se protejeze coerenţa fronturilor, calităţile morfo-structurale
bazice (modul de conformare a parcelei şi clădirilor care o compun, existenţa unor
dominante corespunzătoare arhitecturilor majore de interes public), materialele de
finisaj şi detaliile exterioare ale clădirilor, sistemul de acoperire, împrejmuirile
tradiţionale etc. În ceea ce priveşte cele două monumente de arhitectură propuse
spre clasare, cu zonele lor de protecţie propuse (conform planşei), ele sunt
supuse legilor şi reglementărilor în vigoare – avizări în cadrul comisiilor
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naşional şi/sau a forurilor regionale de profil).
(3) Înaintea sau pe durata oricărui şantier edilitar, de amenajare a terenului sau de
construcţii care implică săpături, se impune descărcarea de sarcină istorică şi
arheologică şi/sau supraveghere de specialitate.
VI.2.4.2. Utilizare funcţională
Art.6 Utilizări permise
(1) Sunt permise următoarele funcţiuni: administraţie publică locală, alte instituţii,
cultură, învăţământ-educaţie, sănătate, comerţ, servicii, poştă şi telecomunicaţii,
locuire individuală, loisir, turism.
Art.7 Utilizări permise cu condiţii
(1) Este permisă amplasarea de mici unităţi industriale nepoluante, servicii cu număr
mic de angajaţi.
(2) Sunt permise unele conversii/reconversii funcţionale ale clădirilor istorice
existente, în cazuri cerute de reabilitarea zonei istorice, cu condiţia ca noile
funcţiuni să fie compatibile cu arhitectura existentă şi să nu prejudicieze interesele
riveranilor.
(3) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea
avizului emis de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz,
de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional (alin.1, art.23, L422/2001).
(4) În sensul legii, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:
a) toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare,
restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică
substanţa sau aspectul monumentelor istorice;
b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de
protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice
fel de însemne pe şi în monumente istorice;
d) schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv
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schimbările temporare;
e) strămutarea monumentelor istorice;
f) amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe,
indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice (alin.2,
art.23, L422/2001).
(5) Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile
referitoare la intervenţiile prevăzute la aliniatul precedent, se eliberează numai pe
baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu
celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale. Autorizaţiile de mai sus, emise fără
avizul instituţiilor abilitate prin lege şi fără respectarea condiţiilor acestora, sunt
nule de drept (alin.3-4, art.23, L422/2001).
(6) Intervenţiile care se efecutează asupra imobilelor care nu sunt monumente
istorice, dar care se află în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în zone
construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a celorlalte avize, potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare (alin.1, art.24, L422/2001).
(7) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât
cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii
curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a
imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul
propriu ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv ale serviciilor
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în
condiţiile legii (alin.2, art.24, L422/2001).
(8) Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor
prevederilor legale în vigoare privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, precum şi cu avizul privind concepţia artistică a monumentului de
for public, emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, dupa caz, de
serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia
Naţională pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisia zonală pentru
monumentele de for public (art.5, L120/2006).
Art.8 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicţie temporară de construire până la aprobarea unui PUZCP.
(2) Se instituie interdicţie temporară de construire pentru amplasamentele care
necesită documentaţii urbanistice de zonă sau detaliu şi cercetare arheologică în
arealele monumentelor istorice (inclusiv pentru descărcare de sarcină istorică/
arheologică).
Art.9 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Sunt interzise următoarele funcţiuni: locuire colectivă nouă, industrii sau servicii
poluante, comenţ şi depozitare en gros; nu sunt permise acele
conversii/reconversii funcţionale ale clădirilor istorice incompatibile cu arhitectura
existentă respectivă (prin relaţiile funcţionale cerute, prin dotare, prin gabarit etc.)
şi în raport cu riveranii.
(2) În zonele de protecţie ale monumentelor istorice care sunt lăcaşuri de cult este
interzisă desfăşurarea în aer liber, în perioada în care în cadrul acestora se
desfăşoară serviciu religios, a unor manifestări care, prin poluarea sonoră sau
vizuală pe care o produc, pot impieta asupra desfăşurării serviciului religios
(alin.5, art.9, L422/2001).
(3) Prin excepţie de la aliniatul precedent, se pot organiza manifestări de genul celor
prevăzute mai sus, cu acordul autorităţii religioase care administrează lăcaşul, în
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condiţii care să nu impieteze asupra desfăşurării serviciului religios (alin.6, art.9,
L422/2001).
VI.2.4.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
VI.2.4.3.1.

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.10 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea este cea care rezultă din geometria parcelarului.
(2) Pentru locuinţe se vor respecta prevederile RGU şi se va evita amplasarea
dormitoarelor către nord.
Art.11 Modul de ocupare al terenului
(1) Conform tipologiilor tradiţionale ale zonei: pentru monumentele propuse spre
clasare şi clădirile publice din zona urbană respectivă, se respectă modul de
ocupare actual.
(2) Pentru locuinţe, se respectă tipologiile tradiţionale ale zonei, după cum urmează :
a) de-a lungul str. 1 Decembrie (unde se concentrează majoritatea dotărilor):
clădiri formând fronturi continue sau tinzând către continuu; în cazul
faţadelor cu ferestre, se impun retrageri către fundul lotului sau laterale de
minim ½ din înălţimea construcţiei (la cornişă);
b) în restul zonelor rezidenţiale: construcţii izolate sau cuplate care pot tinde
la o ocupare integrală a frontului stradal (front continuu), în general aliniate
la frontul stradal şi amplasate la limita laterală a lotului; în cazul faţadelor
cu ferestre, se impun retrageri către fundul lotului sau laterale de minim ½
din înălţimea construcţie (la cornişă);
c) pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente
sau reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau PUD
(reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie
istorică şi a morfo-structurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi
nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.
Art.12 Amplasarea faţă de aliniament
(1) În următoarele cazuri, regimul de aliniere este obligatoriu :
a) în frontul străzii (pentru locuinţe şi micile dotari);
b) pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente
sau reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau PUD
(reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie
istorică şi a morfo-structurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi
nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.
Art.13 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelei va respecta următoarele: la limita laterală a
loturilor sau conform tipologiei existente pe loturile vecine (pentru locuinţe) ;
pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau PUD (reglementări
care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG,
ci le vor nuanţa.
VI.2.4.3.2.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
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Art.14 Accese carosabile
(1) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor.
(2) În situaţii speciale, în situaţia clădirilor majore (publice) cu front continuu,
accesibilitatea auto se va adapta contextului.
Art.15 Accese pietonale
(1) Este obligatorie prevederea în toate cazurile cu putinţă a pistelor de biciclişti în
cadrul profilelor stradale.
(2) Este obligatoriu accesul pietonal în interiorul loturilor sau incintelor.
(3) Este obligatoriu accesul în interiorul loturilor sau incintelor cu destinaţie publică a
persoanelor cu handicap sau care folosesc mijloace specifice de deplasare.
VI.2.4.3.3.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.16 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie este obligatorie racordarea la reţeaua
existentă.
VI.2.4.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale
construcţiilor
Art.17 Parcelarea
(1) Nu se permit noi lotizari ; cele existente sunt construibile indiferent de gabarit şi
formă (se exceptează astfel de la prescripţiile RGU).
Art.18 Înălţimea construcţiilor
(1) Regimul de înălţime va fi : maxim P+1+M (cu niveluri respectând gabaritele
zonei, dar maxim 3,50 metri); în cazul unor plombări, se vor respecta înălţimile
clădirilor învecinate); pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili
regulamente sau reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau
PUD (reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie
istorică şi a morfo-structurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele
reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.
Art.19 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al construcţiilor şi materiale utilizate vor fi conform tipologiilor
traditionale ale zonei, după cum urmează :
a) pentru monumentele propuse : sunt protejate caracteristicile arhitecturale
care dau valoare clădirilor (volum exterior şi interior, substanţă istorică
reprezentată de materiale şi accesorii ale construcţiei, detalii, finisaje, areal
natural sau artificial), caracteristici care se vor menţine în orice tip de
intervenţie;
b) în zonele de locuit protejate: în general casa cu dezvoltare liniară, la limita
laterală a lotului şi tinzând către ocuparea integrală a frontului (până la
închiderea completă a unei curţi interioare); cu acoperire în două, trei sau
patru ape cu pante conform tipologiilor tradiţionale; învelitoare ceramică
sau înlocuitori; tencuieli exterioare cu var (nu se acceptă utilizarea
placajelor de piatră naturală sau artificială, a ceramicii sau a finisajelor cu
plăci metalice şi/sau din materiale plastice); tâmplărie de lemn (inclusiv
stratificat) pentru faţadele vizibile din stradă;
c) în zonele de protecţie ale monumentelor propuse: aceleaşi ca mai sus ; în
plus, sunt protejate acele elemente care constituie arealul de valoare a
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monumentelor respective;
d) în incintele arhitecturilor majore propuse: fără prescripţii anume, ele
rezultând din documentaţiile urbanistice obligatorii pentru noile investiţii de
acest gen.
Art.20 Intervenţii la construcţii
(1) Pentru monumentele propuse şi zonele rezidenţiale de protecţie a monumentelor
propuse se permit următoarele intervenţii: consolidare-reabilitare, restaurare,
mansardare ( cu lucarne adaptate tipologiilor zonei sau cu ferestre în panta
acoperişului - tip ”tabacheră”), extindere (limitată de coeficienţi şi de morfologia
zonei), conversie/reconversie funcţională (în cazuri impuse de reabilitarea zonei,
dar respectând caracteristicile arhitecturii existente – în ceea ce priveşte relaţiile
funcţionale cerute, dotare, gabarit etc.); demolarea şi reconstrucţia sunt permise
doar ca urmare a unei expertize care recomandă aceasta (pentru monumentele
clasate, acest fapt este permis doar după derularea acţiunii de declasare parţială
sau totală); pentru orice fel de intervenţie din ansamblul de arhitectură protejat şi
a monumentului de arhitectură, se va obţine avizul forurilor Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, specificate de legislaţia în vigoare;
(2) Pentru restul zonei rezidenţiale se permit: consolidare-reabilitare, restaurare,
mansardare (cu lucarne adaptate tipologiilor zonei sau cu ferestre în panta
acoperişului - tip ”tabacheră”), extindere (limitată de coeficienţi şi de morfologia
zonei ; se propun densificări prin edificare în spatele casei din front),
conversie/reconversie funcţională (respectând pe cât posibil caracteristicile
arhitecturii existente); demolare şi reconstrucţie doar ca urmare a unei expertize
care recomandă aceasta.
(3) Pentru monumentele propuse şi zonele lor de protecţie se interzic : modificarea
arhitecturii faţadei (inclusiv a tâmplăriei, care se propune să fie restaurată şi a
tipului materialelor de finisaj existente), modificarea culorii faţadei, schimbarea
sistemului de acoperire.
(4) Pentru restul zonei rezidenţiale se interzic : acele intervenţii care afectează
coerenţa de ansamblu şi de detaliu a ariei respective urbane (regim de înălţime,
aliniament, forma şarpantei, materiale şi elemente de finisaj exterior, împrejmuiri
spre stradă etc.), la care se adaugă : conversia/ reconversia funcţională totală
(cea parţială este permisă în aceleaşi condiţii ca mai sus şi doar cu acceptul
vecinilor).
Art.21 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea tuturor elementelor vizibile din spaţiul public.
VI.2.4.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi
împrejmuiri
Art.22 Parcaje
(1) Pentru noile propuneri de dotări, conform normelor RGU.
(2) Pentru restul zonei, fără obligativităţi, dar se recomandă rezolvarea unor parcaje
grupate (recomandabil este să fie înierbate) în zone care permit această
rezolvare şi conform studiilor specifice.
(3) Se interzic rezolvările de parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali.
Art.23 Spaţii verzi şi plantate
(1) Nu se impun alte norme specifice; se impune protecţia celui existent în special a
aliniamentelor stradale şi amplificarea acestuia, prin amenajări peisagere
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specifice, dar care să nu înlocuiască arborii prin plantări de tuia sau tufe
”ornamentale”, ci să integreze plantaţiile înalte.
Art.24 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile vor fi conform tipologiilor tradiţionale şi din materiale tradiţionale
(zidarie, lemn, fier forjat).
VI.3.

Zone protejate speciale – sanitare, hidrologice, hidrogeologice

VI.3.1.Generalităţi
Art.1 Zone protejate speciale
(1) Sunt supuse prevederilor prezentului capitol, următoarele obiective: sursele de
ape subterane sau de suprafaţă, precum şi captările aferente acestora folosite
pentru alimentarea centralizată cu apă potabilă a populaţiei, a agenţilor economici
din industria alimentară şi farmaceutică, a unităţilor sanitare şi social-culturale,
construcţiile şi instalaţiile componente ale sistemelor pentru alimentare cu apă
potabilă (art.2, anexa la HG930/2005).
Art.2 Reglementări generale
(1) Protecţia sanitară a obiectivelor prevăzute la articolul precedent se realizează prin
aplicarea măsurilor de protecţie a calităţii apelor, stabilite prin actele normative în
vigoare, precum şi prin instituirea în teren a următoarelor zone de protecţie, cu
grade diferite de risc faţă de factorii de poluare, şi anume (art.3, anexa la
HG930/2005):
a) zona de protecţie sanitară cu regim sever;
b) zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie;
c) perimetrul de protecţie hidrogeologică.
(2) Zona de protecţie sanitară cu regim sever cuprinde terenul din jurul tuturor
obiectivelor prevăzute la art.1, unde este interzisă orice amplasare de folosinţă
sau activitate care ar putea conduce la contaminarea sau impurificarea surselor
de apă (art.5, anexa la HG930/2005).
(3) Zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie cuprinde teritoriul din jurul zonei
de protecţie sanitară cu regim sever, astfel delimitat încât, prin aplicarea de
măsuri de protecţie, în funcţie de condiţiile locale, să se elimine pericolul de
alterare a calităţii apei (art.6, anexa la HG930/2005).
(4) Perimetrul de protecţie hidrogeologică cuprinde arealul dintre domeniile de
alimentare şi de descărcare la suprafaţă şi/sau în subteran a apelor subterane
prin emergente naturale (izvoare), drenuri şi foraje şi are rolul de a asigura
protecţia faţă de substanţe poluante greu degradabile sau nedegradabile şi
regenerarea debitului prelevat prin lucrările de captare (art.7, anexa la
HG930/2005).
(5) Documentaţiile de urbanism elaborate şi aprobate potrivit legii vor cuprinde
obligatoriu planuri de situaţie cu marcarea zonelor de protecţie sanitară şi a
perimetreior de protecţie hidrogeologică. Regulamentele de urbanism aferente
acestor documentaţii, ce se întocmesc potrivit legii, vor include şi protecţia
sanitară şi hidrogeologică a obiectivelor cuprinse la alin.1, în vederea atingerii
scopurilor specifice de conservare (alin.3, art.8, anexa la HG930/2005).
Art.3 Dimensionarea zonelor de protecţie
(1) Dimensiunile şi configuraţia zonelor de protecţie se stabilesc de către unităţile
atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, prin studii
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hidrogeologice elaborate în conformitate cu instrucţiunile privind delimitarea
zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică,
aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul
apelor; zonele de protecţie astfel stabilite se reprezintă cartografic pe planul de
situaţie în sistem Stereo 70 al lucrărilor respective, la o scară corespunzătoare, cu
precizarea măsurilor de protecţie impuse în conformitate cu prezentele norme
(alin.1, art.12, anexa la HG930/2005).
(2) În cazul captărilor care exploatează acvifere freatice la care nu există suficiente
date pentru aplicarea metodelor de dimensionare, dimensiunile zonei de protecţie
sanitară cu regim sever vor fi de minimum 50 m amonte, 20 m aval de captare şi
20 m lateral, de o parte şi de alta a captării, pe direcţia de curgere a apelor
subterane, în cazul forajelor şi drenurilor, iar în cazul captărilor de izvoare, de
minimum 50 m amonte şi 20 m lateral, de o parte şi de alta a captării (lit.b, art.13,
anexa la HG930/2005).
(3) În cazul forajelor care exploatează acvifere de adâncime sub presiune şi care
sunt executate astfel încât să realizeze condiţiile de izolare a stratului captat faţă
de suprafaţa terenului şi faţă de stratele acvifere superioare vulnerabile la
poluare, se instituie numai zona de protecţie sanitară cu regim sever, care va fi
circulară, cu centrul pe poziţia forajului şi raza de 10 m; în acest caz zona de
protecţie sanitară cu regim de restricţie coincide cu zona de protecţie sanitară cu
regim sever, iar perimetrul de protecţie hidrogeologică, situat în zona de
alimentare a acviferului, se instituie simultan pentru toate captările care
exploatează aceeaşi structură acviferă regională. Zonele de alimentare ale
structurilor acvifere regionale se declară zone protejate prin ordin al
conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, stabilindu-se
totodată şi măsurile de protecţie necesare (art.14, anexa la HG930/2005).
(4) Terenurile pe care s-au executat lucrări deschise pentru aducţiunea apei, precum
şi bazine de infiltrare sau alte amenajări realizate în scopul realimentării artificiale
a acviferului exploatat vor fi incluse integral în zona de protecţie sanitară cu regim
sever a lucrărilor de captare (art.15, anexa la HG930/2005).
(5) Dimensionarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever pentru staţiile de
pompare, instalaţiile de îmbunătăţire a calităţii apei - deznisipatoare, decantoare,
filtre, staţii de dezinfecţie şi altele asemenea -, staţiile de îmbuteliere a apelor
minerale, rezervoarele îngropate, aducţiunile şi reţelele de distribuţie se va face
cu respectarea următoarelor limite minime (art.30, anexa la HG930/2005):
a) staţii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
b) instalaţii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalaţiei;
c) rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
d) aducţiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;
e) alte conducte din reţelele de distribuţie, 3 m.
(6) În cazul alimentării cu apă existente a oraşului Nădlac, conform studiului
hidrogeologic efectuat la forajele aflate în funcţiune, se instituie numai zona de
protecţie sanitară cu regim sever, care va fi circulară, cu centrul pe poziţia
forajului şi raza de 10 m. În acest caz, zona de protecţie sanitară cu regim de
restricţie, coincide cu zona de protecţie sanitară, cu regim sever, iar perimetrul de
protecţie hidrogeologică, situat în zona de alimentare a acviferului, se instituie
simultan pentru toate captările care exploatează acelaşi acvifer regional, fiind şi
cazul frontului de captare Nădlac.
VI.3.2.Utilizare funcţională
Art.4 Utilizări permise
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(1) Suprafeţele de teren incluse în zonele de protecţie sanitară pot fi exploatate
agricol, cu excepţia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care,
prin fixarea sau concentrarea de substanţe poluante (plumbul şi compuşii de
plumb, fluorul şi compuşii săi, pesticide greu degradabile etc.), pot fi vătămătoare
pentru om sau animale (art.12, anexa la OMS536/1997).
(2) Zona de protecţie sanitară cu regim sever, cu excepţia celei instituite pentru
aducţiuni şi reţele de distribuţie, se va împrejmui şi se va marca prin plăcuţe
avertizoare. Înălţimea şi tipul împrejmuirii, marcajele şi distanţa între acestea se
stabilesc de către deţinătorul şi/sau operatorul captării, construcţiilor şi instalaţiilor,
de comun acord cu autoritatea de gospodărire a apelor, astfel încât să fie oprit
accesul populaţiei, animalelor şi utilajelor de orice fel. Pot fi exceptate de la
împrejmuire şi acele zone care se găsesc în locuri greu accesibile persoanelor
fizice datorită configuraţiei terenului (alin.1, art.16, anexa la HG930/2005).
(3) Limitele zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie vor fi marcate de către
deţinătorul şi/sau operatorul captării prin borne sau semne vizibile, cu menţiunea:
zonă de protecţie sanitară. Tipul şi înălţimea marcajelor, precum şi distanţa dintre
ele se stabilesc de către deţinătorul şi/sau operatorul captării, de comun acord cu
autoritatea de gospodărire a apelor. Marcajele se amplasează pe teren de către
deţinătorul şi/sau operatorul captării, împreună cu reprezentanţii consiliului local şi
cu deţinătorii terenurilor, astfel încât de la fiecare marcaj să se vadă celelalte
două marcaje învecinate (alin.2, art.16, anexa la HG930/2005).
(4) Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie pot fi
exploatate agricol de către deţinătorii acestora, dar cu interzicerea (alin.1, art.21,
anexa la HG930/2005):
a) utilizării îngrăşămintelor naturale şi chimice;
b) utilizării substanţelor fitosanitare;
c) irigării cu ape uzate, chiar epurate complet;
d) amplasării grajdurilor şi coteţelor de animale şi a depozitării de gunoi
animalier;
e) păşunatului şi însilozării nutreţurilor;
f) amplasării de sere şi de iazuri piscicole.
(5) Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim sever vor putea fi
folosite numai pentru asigurarea exploatării şi întreţinerii sursei, construcţiei şi
instalaţiei de alimentare cu apă (art.24, anexa la HG930/2005).
(6) Terenurile agricole cuprinse în zonele de protecţie sanitară cu regim sever vor
putea fi exploatate numai pentru culturi de plante perene, de plante păioase şi de
pomi fructiferi, în condiţii care să nu provoace degradarea lucrărilor de alimentare
cu apă (alin.1, art.28, anexa la HG930/2005).
(7) Lucrările şi instalaţiile de captare a apei vor fi apărate împotriva inundaţiilor prin
lucrări specifice, conform normelor tehnice în vigoare (art.29, anexa la
HG930/2005).
(8) În perimetrele de protecţie hidrogeologică măsurile de protecţie au drept scop
păstrarea regimului de alimentare a acviferelor cât mai aproape de cel natural,
precum şi evitarea poluării apelor subterane cu substanţe poluante greu
degradabile sau nedegradabile, în special cu substanţe radioactive şi cu
substanţe periculoase sau prioritar periculoase prevăzute în anexa A la Programul
de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar
periculoase, aprobat prin HG 351/2005.
Art.5 Utilizări permise cu condiţii
(1) Pentru toate lucrările şi activităţile de pe terenurile situate în perimetrele de
protecţie hidrogeologică este necesară evaluarea impactului asupra mediului în
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cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului
(alin.1, art.20, anexa la HG930/2005).
(2) În cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere a gospodăririi apelor a
tuturor lucrărilor situate în perimetrele de protecţie hidrogeologică, se vor lua în
considerare posibilele efecte ale acestor lucrări asupra captărilor de ape
subterane, impunându-se toate măsurile de precauţie necesare pentru prevenirea
sau compensarea modificărilor semnificative a regimului de regenerare a
resurselor de apă exploatate.
(3) Pentru toate lucrările şi activităţile de pe terenurile situate în perimetrele de
protecţie hidrogeologică este necesară evaluarea impactului asupra mediului în
cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului.
(4) Toate unităţile/operatori economici, în funcţie de obiectul de activitate, situate în
perimetrele de protecţie hidrogeologică vor respecta următoarele măsuri:
a) racordarea la reţelele edilitară de apă potabilă, canalizare pluvială,
canalizare menajeră cu evacuarea într-o staţie de epurare funcţională, în
sistem centralizat.
b) racordarea la reţele edilitare de apă potabilă, canalizare pluvială,
canalizare menajeră cu evacuarea efluentului într-o staţie de epurare
proprie, agrementată tehnic care să evacueze ape convencţional curate
conform normativului NTPA 001.
c) racordarea la reţele edilitare de apă potabilă, canalizare menajeră cu
evacuarea efluentului într-un bazin vidanjabil, fosă septică etanşă, conform
normelor în vigoare, în cazul în care volumul de ape uzate nu depăşeşte
10mc/lună şi distanţa de transport până la cea mai apropiată staţie de
epurare este mai mică de 25 km. Asigurarea vidanjării se asigură prin
încheierea unui contract cu o firmă autorizată pentru a presta astfel de
servicii, cu descărcare într-o staţie de epurare. Apele pluviale de pe
platformele betonate potenţial poluate vor fi aduse la parametrii prevăzuţi
în normativul NTPA 001.
d) toate drumurile de acces, parcările, platformele şi pardoseala halelor şi cea
a magaziilor sa aibă o structură care să fie impermeabilă la produse
petroliere, uleiuri, etc. Instalaţiile hidraulice vor evita alte trasee, căile de
acces-drumuri din frontul de captare, utilizând doar drumurile existente.
e) orice activitate care implică decopertări şi/sau excavări cu interceptarea
stratului freatic, se poate face numai dacă expertiza studiului hidrogeologic
pentru arealul pe care se prevede a se desfăşura activitatea permite acest
lucru şi în baza studiului de impact asupra mediului, făcute pe cheltuiala
beneficiarului/investitorului care doreşte să desfăşoare o astfel de
activitate. Se interzice excavarea de agregate minerale în scopul realizării
de balastiere, lacuri de agrement, bazine piscicole.
f) în cazul în care sunt permise activităţi, este obligatorie urmărirea evoluţiei
calităţii freaticului în timp, prin grija beneficiarului/investitorului, prin
realizarea de foraje de observaţie, a căror număr se stabileşte prin actul de
reglementare emis de AN Apele Române, care stabileşte şi indicatorii fizici,
chimici şi biologici de monitorizare a apei, precum şi frecvenţa de
monitorizare.
g) forajele de observaţie vor fi executate înainte de începerea activităţii, când
se vor transmite la autoritatea teritorială de ape.
h) activităţi de refacere a mediului afectat de activităţi miniere, se vor stabili în
baza studiului de impact şi se pot modifica pe parcursul desfăşurării
activităţii, funcţie de evoluţia stării mediului în zonă.
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Art.6 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) În interiorul zonei de protecţie sanitară se interzice amplasarea oricăror obiective,
cu excepţia celor destinate personalului de întreţinere şi intervenţie (art.13, anexa
la OMS539/1997).
(2) În zonele de protecţie a resurselor de apă instituite potrivit legii sunt interzise
depozitarea gunoaielor şi deşeurilor de orice fel, precum şi depozitarea sau
folosirea de îngrăşăminte, pesticide ori alte substanţe periculoase (alin.2, art.16,
L107/1996).
(3) În zonele de protecţie sanitară instituite pentru captările de ape subterane sunt
interzise toate activităţile prevăzute pentru zona de protecţie sanitară:
a) depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării
sursei şi a instalaţiilor. În aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a
preîntâmpina pătrunderea în sol a oricăror substanţe poluante;
b) traversarea zonei de către sistemele de canalizare pentru ape uzate, cu
excepţia celor ce se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului
protejat. În aceste cazuri se vor lua măsuri de asigurare a etanşeităţii
sistemelor de canalizare.
(4) Este interzisă exploatarea de agregate minerale în zonele de protecţie sanitară
instituite potrivit legii, precum şi în zonele de protecţie sanitară cu regim sever a
captărilor de apă din surse de suprafaţă sau subterane (alin7, art.33, L107/1996).
(5) În afara măsurilor restrictive prevăzute la alin.3, art.4 Utilizări permise, pe
terenurile incluse în zonele de protecţie sanitară cu regim de restricţie sunt
interzise (art.22, anexa la HG930/2005):
a) amplasarea de abatoare, triaje de cale ferată, baze auto;
b) amplasarea de bazine neetanşe pentru ape reziduale, puţuri absorbante,
haznale cu groapă simplă;
c) amplasarea de locuinţe, spitale, aeroporturi, unităţi militare, dacă nu dispun
de un sistem de canalizare care să transporte apele reziduale şi pluviale,
în condiţii de deplină siguranţă, în afara zonei de protecţie sanitară cu
regim de restricţie;
d) amplasarea de cimitire umane şi de animale, cimitire de maşini, containere
de deşeuri;
e) vidanjarea şi spălarea cisternelor care transportă ape fecaloid-menajere;
f) infiltrarea sau injectarea de ape de zăcământ şi/sau de răcire;
g) efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatări de
turbă, cariere de piatră, execuţia lucrărilor de drenaj sau a oricăror alte
lucrări prin care se diminuează stratul acoperitor, protector al acviferului;
h) executarea de construcţii pentru activităţi industriale şi agricole, precum:
grajduri, silozuri, depozite de îngrăşăminte şi de substanţe fitosanitare,
depozite de carburanţi, lubrifianţi, combustibili solizi;
i) amplasarea de campinguri şi de ştranduri, dacă nu dispun de un sistem de
canalizare care să transporte apele reziduale şi pluviale, în condiţii de
deplină siguranţă, în afara zonei de protecţie sanitară cu regim de
restricţie;
j) spălarea maşinilor şi efectuarea schimburilor de ulei;
k) transportul pe conducte al substanţelor poluante de orice fel, cu excepţia
conductelor de canalizare a obiectivelor situate în interiorul zonei de
protecţie sanitară cu regim de restricţie, pentru care trebuie prevăzute
măsuri stricte de asigurare a etanşeităţii.
(6) Pentru captările existente şi în cazuri bine justificate se admit exceptări de la
prevederile art. 22 lit. b), i) şi k), cu avizul unităţilor de sănătate publică şi cu
respectarea următoarelor condiţii (art.23, anexa la HG930/2005):
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a) asigurarea cu sisteme complete de canalizare a clădirilor de locuit şi a
obiectivelor economice şi social-culturale;
b) captarea apelor de şiroire prin canale adecvate şi dirijarea lor în afara
zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie;
c) desfiinţarea puţurilor absorbante, a haznalelor şi a latrinelor.
(7) În zonele de protecţie sanitară cu regim sever instituite pentru captările de ape
subterane, sunt interzise toate activităţile prevăzute pentru zona de protecţie
sanitară cu regim de restricţie, precum şi (art.25, anexa la HG930/2005):
a) amplasarea de construcţii sau amenajări care nu sunt legate direct de
exploatarea sursei şi a instalaţiilor;
b) efectuarea de explozii, săpături şi excavaţii de orice fel;
c) depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării
sursei şi a instalaţiilor. În aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a
preîntâmpina pătrunderea în sol a oricăror substanţe poluante; traversarea
zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepţia celor
ce se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. În aceste
cazuri se vor lua măsuri de asigurare a etanşeităţii sistemelor de
canalizare.
(8) Pe terenurile situate la mai puţin de 100 m de limita zonei de protecţie
hidrogeologică a sistemului de foraje al captării Nădlac, se recomandă
interzicerea următoarelor activităţi:
a) efectuarea de explozii şi excavaţii, de orice fel;
b) depozitarea de substanţe poluante;
c) activităţi industriale şi agricole;
d) amplasarea de ştranduri şi campinguri;
e) depozitarea de produse fitosanitare, carburanţi, etc.
(9) În zona de protecţie sanitară cu regim sever se vor lua următoarele măsuri de
protecţie (art.27, anexa la HG930/2005):
a) nu sunt permise nici un fel de intervenţii asupra stratului de sol activ şi
depozitelor acoperitoare ale acviferului;
b) terenul aferent zonei de protecţie sanitară cu regim sever va fi protejat
împotriva eroziunii şi inundaţiilor, toate lucrările vechi de excavaţii deschise
şi galerii, canale, puţuri, foraje, pâlnii de explozii vor fi asigurate pentru
prevenirea infiltrării apelor cu potenţial poluant.
(10) Pe terenurile agricole din zona de protecţie sanitară cu regim sever sunt
interzise (alin.2, art.28, anexa la HG930/2005):
a) utilizarea îngrăşămintelor animale sau chimice şi a substanţelor
fitofarmaceutice;
b) irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate;
c) culturile care necesită lucrări de îngrijire frecventă sau folosirea tracţiunii
animale;
d) păşunatul.
VI.3.3.Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
Art.7 Zone de protecţie sanitară
(1) Între întreprinderile industriale, care pot polua factorii de mediu sau produce
zgomot şi vibraţii, şi teritoriile protejate învecinate, se asigură zone de protecţie
sanitară. Prin teritorii protejate, în sensul legii, se înţelege: zonele de locuit,
parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihnă şi
recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi unităţile economice ale
căror procese tehnologice necesită factori de mediu lipsiţi de impurităţi (art.8,
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anexa la OMS536/1997).
(2) Zonele de protecţie sanitară se stabilesc, ca formă, mărime şi mobilare, pe baza
studiilor de impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător (art.10,
anexa la OMS536/1997).
(3) În cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanţe, distanţele
minime de protecţie sanitară, recomandate între zonele protejate, precizate la
alin.1 şi o serie de unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare, sunt
următoarele (alin.1, art.11, anexa la OMS536/1997):
- Ferme de cabaline ... 100 m
- Ferme de îngrăşătorii de taurine, până la 500 de capete ... 200 m
- Ferme si îngrăşătorii de taurine, peste 500 de capete ... 500 m
- Ferme de păsări, până la 5.000 de capete ... 500 m
- Ferme de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexe avicole industriale ...
1.000 m
- Ferme de ovine ... 100 m
- Ferme de porci, până la 2.000 de capete ... 500 m
- Ferme de porci între 2.000-10.000 de capete ... 1.000 m
- Complexe de porci cu peste 10.000 de capete ... 1.500 m
- Spitale veterinare ... 30 m
- Grajduri de izolare şi carantină pentru animale ... 100 m
- Abatoare, târguri de vite şi baze de recepţie a animalelor ... 500 m
- Depozite pentru colectarea şi pastrarea produselor de origine animala ... 300
m
- Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd, în functie de
mărimea unităţilor zootehnice deservite ... 500 m
- Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin ... 1.000 m
- Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10.000 de
capete ... 1.000 m
- Cimitire de animale, crematorii ... 200 m
- Staţii de epurare a apelor uzate orasenesti ... 300 m
- Statii de epurare a apelor uzate industriale ... 200 m
- Paturi de uscare a nămolurilor ... 300 m
- Câmpuri de irigare cu ape uzate ... 300 m
- Câmpuri de infiltrare a apelor uzate şi bazine deschise pentru fermentarea
nămolurilor ... 500 m
- Depozite controlate de reziduuri solide ... 1.000 m
- Camere de tratare biotermica a gunoaielor ... 100 m
- Crematorii orăşeneşti de gunoi ... 1.000 m
- Autobazele serviciilor de salubritate ... 200 m
- Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport ... 50 m
- Cimitire ... 50 m.
(4) Aceste unităţi, precizate mai sus se vor amplasa în afara arterelor de mare
circulaţie, respectându-se aceleaşi condiţii de distanţă (alin.2, art.11, anexa la
OMS536/1997).
(5) Aceste distanţe, precizate mai sus, pot fi modificate pe baza studiilor de impact
avizate de institute specializate (alin.3, art.11, anexa la OMS536/1997).
Art.8 Intersecţii de reţele tehnico edilitare
(1) La intersecţia aducţiunilor de apă potabilă sau de ape minerale pentru cura
internă ori pentru îmbuteliere cu canalele sau conductele de canalizare a apelor
uzate ori meteorice, aducţiunile de apă potabilă, respectiv de ape minerale, se vor
amplasa deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanţă între ele de
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minimum 0,40 m pe verticală (alin.1, art.31, anexa la HG930/2005).
(2) În zonele de traversare prevăzute la aliniatul precedent aducţiunile se vor executa
din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte şi de alta a punctului de
intersecţie (alin.2, art.31, anexa la HG930/2005).
(3) În cazul în care reţelele de apă potabilă se intersectează cu canale sau conducte
de ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puţin de 3 m
de acestea, reţeaua de apă potabilă se va aşeza totdeauna mai sus decât aceste
canale ori conducte, cu condiţia de a se realiza adâncimea minimă pentru
prevenirea îngheţului (alin.1, art.32, anexa la HG930/2005).
(4) Atunci când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condiţiile prevăzute la
aliniatul precedent, se vor lua măsuri speciale care să prevină exfiltrarea apelor
din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate (alin.2, art.32, anexa la
HG930/2005).
(5) La proiectarea şi execuţia reţelelor de apă potabilă se vor avea în vedere evitarea
oricăror legături între acestea şi reţelele de apă nepotabilă, precum şi realizarea
şi menţinerea în timp a etanşeităţii (art.33, anexa la HG930/2005).
(6) Se interzice trecerea conductelor de apă potabilă sau de ape minerale prin
cămine de vizitare a reţelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate,
prin haznale etc (art.34, anexa la HG930/2005).
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CAPITOLUL VII.PREVEDERI SPECIALE LA NIVELUL ZONELOR CU
RISCURI NATURALE
VII.1.

Zone cu riscuri naturale seismice

VII.1.1.

Generalităţi

Art.1 Domeniul de aplicare
(1) Întreg teritoriul administrativ al oraşului Nădlac este conform legislaţiei în vigoare,
zonă cu risc natural seismic.
(2) Toate construcţiile existente sau propuse pe teritoriul administrativ Nădlac vor fi
armonizate cu legislaţia şi reglementările specifice, în vigoare.
Art.2 Măsuri privind riscul seismic la construcţii existente
(1) Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari,
precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii vor acţiona
pentru (alin.1, art.2, OG20/1994):
a) urmărirea comportării în exploatare şi identificarea construcţiilor din
proprietate sau din administrare care prezintă niveluri insuficiente de
protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni
seismice;
b) expertizarea tehnică a construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în
conformitate cu reglementările tehnice;
(2) Pentru construcţiile de interes şi utilitate publică aflate în patrimoniul instituţiilor
publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, şi Legea 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care aparţin proprietăţii
publice/private a statului/oraşului Nădlac, ori, după caz, proprietăţii private a
acestor instituţii, conducătorii instituţiilor publice vor acţiona, cu prioritate, pentru
(alin.11, art.2, OG20/1994):
a) identificarea construcţiilor din proprietate sau administrare realizate înainte
de intrarea în vigoare a Normativului de proiectare antiseismică P100-78;
b) expertizarea tehnică obligatorie a construcţiilor prevăzute la lit. a);
c) înştiinţarea autorităţilor publice locale, precum şi a comitului judeţean,
pentru situaţii de urgenţă cu privire la construcţiile identificate conform lit.
a), expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de
expertiză tehnică.
(3) Prevederile aliniatului precedent se aplică în mod corespunzător şi de către
ceilalţi proprietari sau administratori ai construcţiilor definite ca fiind de interes sau
de utilitate publică în sensul OG20/1994.
(4) Proprietarii şi, după caz, administratorii spaţiilor publice cu altă destinaţie, situate
la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale clădirilor de locuit
multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978, au obligaţia să
acţioneze proporţional, în solidar cu proprietarii locuinţelor şi cu asociaţia de
proprietari, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii clădiri,
în termenele prevăzute de lege (alin.2, art.2, OG20/1994).
(5) În spiritul legii, sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii (alin.3, art.2,
OG20/1994):
a) spaţii publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă - spaţiile realizate în
scopul desfăşurării de activităţi care implică aglomerări de persoane,
precum: săli de spectacol, de expoziţii, de lectură, spaţii pentru comerţ,
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structuri turistice de cazare şi alimentaţie publică şi prestări de servicii,
asistenţă socială şi medicală, administraţie publică şi altele asemenea,
indiferent dacă aceste spaţii sunt rezultatul concepţiei iniţiale a construcţiei
ori, după caz, al unor amenajări ulterioare;
b) construcţii de interes şi utilitate publică - construcţii existente, care cuprind
spaţii în care se desfăşoară activităţi în domenii de interes public general
şi/sau comunitar şi social şi care implică prezenţa publicului temporar sau
permanent în aria totală expusă.
(6) Pentru construcţiile expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin
raport de expertiză tehnică, proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice,
asociaţiile de proprietari, persoanele juridice care au în administrare construcţii,
precum şi conducătorii instituţiilor publice şi deţinătorii cu orice titlu de construcţii
de interes şi utilitate publică vor proceda, în realizarea obligaţiilor care le revin
conform legii civile şi calităţii în construcţii, la (alin.4, art.2, OG20/1994):
a) realizarea proiectării lucrărilor de intervenţie de către persoane fizice sau
juridice autorizate şi verificarea proiectelor de către verificatori tehnici
atestaţi, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în clasa I
de risc seismic a clădirii expertizate;
b) execuţia lucrărilor de intervenţie de către persoane juridice autorizate care
au responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, inclusiv urmărirea, verificarea şi
recepţia execuţiei lucrărilor de intervenţie prin diriginţi de şantier autorizaţi,
în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare.
(7) În vederea avertizării populaţiei din zonele expuse riscului la cutremure
proprietarii şi, după caz, administratorii spaţiilor publice cu altă destinaţie situate
la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale clădirilor expertizate
tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic au obligaţia de realizare şi amplasare
a unor panouri de înştiinţare în dreptul intrărilor în spaţiile respective în termen de
60 de zile de la data primirii raportului de expertizã tehnică (alin.6, art.2,
OG20/1994).
Art.3 Competenţe
(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitatea sa de autoritate de
reglementare în domeniul construcţiilor, va acţiona, la solicitarea factorilor
interesaţi, pentru (alin.1, art.4, OG20/1994):
a) avizarea din punct de vedere tehnic a soluţiilor de intervenţie pentru
construcţiile încadrate, conform Codului de proiectare seismică P100-1, în
clasa I de importanţă, a căror funcţionalitate, în timpul cutremurului şi
imediat după cutremur, trebuie să fie asigurată integral;
b) avizarea din punct de vedere tehnic a soluţiilor de intervenţie pentru
construcţiile existente cu destinaţia de locuinţă, încadrate în clasa I de risc
seismic şi care prezintă pericol public, nominalizate în programele anuale
de acţiuni, aprobate prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.
(2) Consiliul local Nădlac va acţiona, în aria sa de autoritate, pentru (alin.3, art.4,
OG20/1994):
a) stabilirea şi aplicarea restricţiilor din punct de vedere al riscului seismic
datorită condiţiilor locale de amplasament impuse prin documentaţiile de
urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;
b) identificarea şi inventarierea construcţiilor cu destinaţia de locuinţă,
proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în
administrarea oraşului Nădlac, a instituţiilor publice şi a operatorilor
economici şi monitorizarea acţiunilor de intervenţie privind reducerea
riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea şi
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execuţia lucrărilor de intervenţie;
c) fundamentarea, verificarea şi avizarea documentaţiilor privind acţiunile de
intervenţie finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după
caz. Consiliul local Nădlac va asigura locuinţele de necesitate, pentru
cazarea temporară a persoanelor şi a familiilor, pe perioada executării
intervenţiilor care nu se pot efectua în clădiri ocupate.
Consiliul judeţean Arad, pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă,
expertizate tehnic şi încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I
de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau
juridice, şi asociaţiilor de proprietari, precum şi persoanelor juridice care au
în administrare aceste construcţii, obligaţiile ce le revin, potrivit prevederilor
legale, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, precum şi faptul
că îşi asumă riscul şi răspunderea pentru efectele potenţiale ale seismelor
în situaţia în care nu se conformeazã obligaţiilor legale;
d) realizarea şi amplasarea panourilor de înştiinţare în dreptul intrărilor
principale în clădirile de locuit expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de
risc seismic în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de
expertiză tehnică în vederea avertizării populaţiei din zonele expuse
riscului la cutremure.
(3) Primarul oraşului Nădlac va acţiona, în aria sa de competenţă, pentru (alin.4,
art.4, OG20/1994):
a) identificarea şi inventarierea clădirilor de locuit multietajate, cu peste P+3
etaje, construite înainte de anul 1978;
b) notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi a asociaţiilor de
proprietari, precum şi, după caz, a persoanelor juridice care au în
administrare clădiri/părţi din clădirile prevăzute la litera precenentă cu
privire la obligaţia ce le revine de a acţiona, în solidar, pentru expertizarea
tehnică a structurii de rezistenţă a întregii clădiri;
Art.4 Clădiri de locuit multietajate
(1) Clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I
de risc seismic şi care prezintă pericol public, se includ în programe anuale de
acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea
riscului seismic, denumite programe anuale (alin.1, art.7, OG20/1994).
(2) Clădirile menţionate la aliniatul precedent prezintă pericol public în situaţiile în
care (alin.2, art.7, OG20/1994):
a) cuprind spaţii publice cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, astfel cum
sunt definite la alin.5, art.2 din prezentul capitol, având suprafaţa utilă
totală de peste 50 m2, ocupate temporar/permanent;
b) prezintă un regim de înălţime cu peste P+3 etaje şi minimum 10
apartamente.
VII.1.2.

Utilizare funcţională

Art.5 Utilizări permise
(1) Toate zonele verzi amenajate din oraşul Nădlac pot servi ca loc de refugiu în caz
de seism.
(2) Toate parcajele publice amenajate, cu excepţia celor din imediata apropiere a
construcţiilor înalte (turnuri de biserici), pot servi ca loc de refugiu în caz de
seism.
(3) Se pot folosi ca şi refugii în caz de seism doar corpurile principale ale clădirilor,
construite după 1978, şi care respectă normativele actuale seismice.
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Art.6 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Se interzice utilizarea ca refugiu în caz de seism a construcţiilor ce nu respectă
normativele actuale de proiectare seismică.
VII.1.3.

Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor

Art.7 Intervenţii la clădiri existente
(1) Soluţia de intervenţie efectuată în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni
seismice a construcţiei existente cuprinde, după caz, proiectarea şi execuţia
lucrărilor de intervenţie pentru (alin.4, art.3, OG20/1994):
a) consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale în
ansamblu;
b) repararea elementelor nestructurale;
c) demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără
modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;
d) introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
e) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului
seismic al construcţiei existente.
(2) Lucrările de intervenţie prevăzute mai sus pot include, după caz, şi alte categorii
de lucrări, exclusiv în zonele de intervenţie, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii,
repararea/înlocuirea
instalaţiilor/echipamentelor
aferente
construcţiei,
demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz,
îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi alte lucrări strict necesare pentru
asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate (alin.5, art.3, OG20/1994).
(3) Soluţia de intervenţie pentru construcţiile nominalizate în Lista monumentelor
istorice, pentru construcţiile existente în zonele de protecţie a monumentelor
istorice, precum şi pentru construcţiile din zonele construite protejate, definite
potrivit legii, şi în prezentul PUG, va respecta avizul conform emis de către
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, de către serviciile
publice deconcentrate ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare (alin.5,
art.3, OG20/1994). Aceste prevederi se aplică şi obiectivelor propuse spre
protejare prin prezentul PUG.
Art.8 Condiţii şi studii ulterioare
(1) Următoarele situaţii vor fi reglementate prin studii ulterioare obligatorii, conform
legislaţiei în vigoare:
a) condiţiile de amplasare şi conformare în raport cu gradul de seismicitate:
POT, distanţe între clădiri, regim de înălţime, sistem tehnic constructiv
privind structura de rezistenţă a clădirii, sisteme de fundare;
b) identificarea zonelor ce necesită măsuri de reducere a riscului la seism, în
cadrul fondului construit existent (consolidări, subzidiri);
c) îmbunătăţirea şi/sau înlocuirea infrastructurii tehnico-edilitare depreciate
din punct de vedere fizic şi moral, corelate cu sisteme de avertizare
specifice.
VII.2.

Zone cu riscuri naturale de inundaţii

VII.2.1.

Generalităţi

Art.1 Zone cu risc natural de inundaţii
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(1) Albia majoră a râului Mureş reprezintă singura zonă cu risc natural de inundaţii,
stabilită de legislaţia în vigoare şi de studiul de fundamentare specific elaborat
concomitent cu prezenta documetaţie.
(2) În zonele în care albiile sunt amenajate prin lucrări de apărare, consolidare,
terasamente sau alte asemenea lucrări, obligaţia de întreţinere, reparare sau
refacere a unor astfel de lucrări, ca şi de întreţinere a albiilor în zona amenajată, a
cuvetelor şi a malurilor revine celor care au în administrare sau în exploatare
lucrările respective, în situaţia actuală, Administraţiei Naţionale „Apele Române”
(alin.1, art.34, L107/1996).
(3) Întreţinerea albiei minore în aval de o lucrare de barare sau de evacuarea unei
folosinţe hidroenergetice revine deţinătorului cu orice titlu al acelei lucrări, pe
zona de influenţă a amenajării, ce nu poate fi mai mică de 500 m (alin.3, art.34,
L107/1996).
(4) Întreţinerea albiei minore pe zonele neamenajate, de pe teritoriul administrativ
Nădlac, revine Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi, în conformitate cu
prevederile art. 7 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
515/2002, autorităţilor administraţiei publice locale Nădlac (alin.4, art.34,
L107/1996).
(5) În scopul asigurării protecţiei albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice şi
îmbunătăţirii regimului de curgere al apelor, se instituie zone de protecţie pentru:
a) albia minoră a râului Mureş;
b) suprafaţa bălţilor acoperite de apă şi de vegetaţie acvatică;
c) suprafeţele ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor
minore, de canale şi derivaţii de debite la capacitatea maximă de transport
a acestora, precum şi de alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape;
d) lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
e) construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare
automată a calităţii apelor (lit. a, b, d, e şi f, alin.1, art.40, L107/1996).
(6) Lăţimea zonelor de protecţie din aliniatul precedent este de 20 m de la limita
albiei minore a Mureşului sau pe întreaga lungime dig-mal, dacă distanţa dig-mal
este mai mică de 50 m. Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul digurilor este de
4m spre interiorul incintei. Lăţimea zonei de protecţie la forajele hidro-geologice
din reţeaua naţională de observaţii şi măsurători este de 1,5 m în jurul acestora
(anexa nr.2 la L107/1996).
(7) Construcţiile şi obiectivele existente, amplasate în zona inundabilă a albiei majore
a Mureşului sau în zonele de protecţie, vor fi identificate de direcţiile de ape,
solicitându-se prin autorităţile administraţiei publice locale Nădlac sau judeţene
emitente a autorizaţiei de construcţie demolarea acestora. În situaţia în care
demolarea nu este posibilă, beneficiarii vor fi obligaţi să declare pe propria
răspundere că îşi asumă riscurile în caz de inundaţii (alin.4, art.49, L107/1996).
Art.2 Zonificarea ariilor inundabile
(1) Calea viiturii corespunde unei viituri a cărei probabilitate de depăşire a debitului
maxim anual este mai mare de 50% (anexa nr.2 la anexa la HG382/2003).
(2) Zona frecvent inundabilă corespunde unei viituri a cărei probabilitate de depăşire
a debitului maxim anual este între 10-50% (anexa nr.2 la anexa la HG382/2003).
(3) Zona potenţial inundabilă corespunde unei viituri a cărei probabilitate de depăşire
a debitului maxim anual este de până la 10% (anexa nr.2 la anexa la
HG382/2003).
(4) Studiul de fundamentare pentru identificarea zonelor inundabile a fost elaborat
pentru probabilitatea de depăşire a debitului maxim anual de 0,5%, în acest caz,
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extrem, zona potenţial inundabilă ocupa întreg terenul dintre diguri, dar nu
depăşeşte digurile.
VII.2.2.

Utilizare funcţională

Art.3 Utilizări permise
(1) Pe malurile apelor aparţinând domeniului public, dacă nu sunt impuse restricţii,
orice persoană fizică are dreptul de acces liber, pe propria răspundere, pentru
plimbare sau recreere, fără a produce prejudicii apelor, albiilor, malurilor şi
riveranilor (alin.1, art.25, L107/1996).
Art.4 Utilizări permise cu condiţii
(1) În zonele special organizate ori amenajate pentru agrement pe malurile apelor,
accesul este permis în condiţiile stabilite de deţinătorii acestor zone şi cu
respectarea prevederilor înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor, eliberată
acestora (alin.2, art.25, L107/1996).
(2) Avizul de gospodărire a apelor este necesar pentru lucrările construite pe ape sau
care au legătură cu apele, realizate în albia majoră a râului Mureş (alin.2, art.30,
L107/1996).
(3) Obţinerea avizului de amplasament şi a avizului de gospodărire a apelor
condiţionează eliberarea de către autorităţile administraţiei publice emitente a
autorizaţiei de construire a lucrărilor pe ape sau care au legătură cu apele
(alin.3’1, art.49, L107/1996).
(4) Cu acordul Administraţiei Naţionale "Apele Române" sunt permise:
a) depozitarea de materiale şi executarea de construcţii pe diguri, baraje şi în
zona altor lucrări de apărare;
b) circulaţia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje prin
locuri special amenajate pentru astfel de acţiuni;
c) traversarea sau străpungerea digurilor, barajelor sau a altor lucrări de
apărare cu conducte, linii sau cabluri electrice sau de telecomunicaţii, cu
alte construcţii sau instalaţii care pot slăbi rezistenţa lucrărilor sau pot
împiedica acţiunile de apărare. Efectuarea acestor lucrări se realizează
sub supravegherea Administraţiei Naţionale "Apele Române" (alin.2, art.76,
L107/1996).
Art.5 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore a râului Mureş şi în
zonele de protecţie precizate la alin.5-6, art.1 din cap. VII.2.1. de noi obiective
economice sau sociale, inclusiv de noi locuinţe sau anexe ale acestora (alin.1,
art.49, L107/1996).
(2) Se exceptează de la prevederile alin.1, pentru zona inundabilă a albiei majore,
cazurile în care sunt prevăzute lucrări de apărare împotriva inundaţiilor,
dimensionate corespunzător clasei de importanţă. Lucrările executate în zona
inundabilă se execută numai pe baza avizului de amplasament, emis conform
legii (alin.2, art.49, L107/1996).
(3) Plantarea sau tăierea arborilor sau arbuştilor de pe terenurile situate în albiile
majore ale cursului râului Mureş fără avizul de gospodărire a apelor şi avizul
organelor silvice de specialitate, este interzisă (alin.1, art.30, L107/1996).
(4) În scopul asigurării stabilităţii şi integrităţii digurilor, barajelor şi a altor lucrări de
apărare împotriva acţiunilor distructive ale apelor, se interzic (alin.1, art.76,
L107/1996):
a) extragerea pământului sau a altor materiale din diguri, baraje sau din alte
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b)
c)

d)

e)
f)
g)

lucrări de apărare, ca şi din zonele de protecţie a acestora;
plantarea arborilor de orice fel pe diguri, baraje şi pe alte lucrări de
apărare;
păşunarea pe diguri sau baraje, pe maluri sau în albii minore, în zonele în
care sunt executate lucrări hidrotehnice şi în zonele de protecţie a
acestora;
realizarea de balastiere sau lucrări de excavare în albie în zona podurilor,
la minimum 1 km în amonte şi la minimum 2 km în aval de pod ori în zona
cursurilor de apă care au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea
instituţiilor publice/societăţilor naţionale/companiilor naţionale/societăţilor
comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi
turismului la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative
în vigoare, faţă de zona de protecţie, în zona captărilor de apă din râu, a
captărilor cu infiltrare prin mal, a subtraversărilor de conducte sau alte
lucrări de artă;
circulaţia vehiculelor pe coronamentul digurilor şi al barajelor neamenajate
în acest scop;
tăierea la ras a perdelelor forestiere de protecţie a digurilor;
blocarea golirilor de fund ale barajelor.

VII.2.3.

Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor

Art.6 Condiţii şi studii ulterioare
(1) Prin studii ulterioare obligatorii se vor preciza condiţiile elementare de realizare şi
conformare a construcţiilor în raport cu gradul de inundabilitate (sisteme
constructive şi fundaţii specifice) pentru construcţiile permise.

Întocmit,
Arh. Cătălin J. Hancheş
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CAPITOLUL VIII.

UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ
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1. Zone şi subzone funcţionale
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3. Extrase din reglementări tehnice utile
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Anexa 1 – Zone şi subzone funcţionale
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Anexa 2 – Legislaţie orientativă
Legi
(cu completările
ulterioareL429/2003)

Constituţia Românei

350/2001
(republicată, cu
completările
ulterioareOUG7/2011)

Lege privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

50/1991
(republicată, cu
completările şi
modificările
ulterioareL261/2009)

Lege privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri
pentru realizarea locuinţelor.

18/1991
(republicată, cu
modificările şi
completările
ulterioareL158/2010)

Legea fondului funciar

215/2001
(cu completările
şi modificările
ulterioareL264/2010)

Lege privind administraţia publică locală

213/1998
Lege privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
( cu completările
şi modificările
ulterioareHG946/2010)
33/1994

Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

255/2010 (cu
modificările
ulterioare
L205/2011)

Lege privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi
local

7/1996
(cu completările
şi modificările
ulterioareL170/2010)

Lege privind cadastrul şi publicitatea imobiliară
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10/1995
(cu completările
şi modificările
ulterioareL123/2007)

Lege privind calitatea în construcţii

107/1996
(cu modificările
şi completările
ulterioareOUG3/2010)

Legea Apelor

138/2004
(cu modificările
şi completările
ulterioareL281/2010)

Legea privind îmbunătăţilile funciare.

287/2009

Codul civil al României (republicat)

71/1996
(reactualizata2006)

Legea privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea I- Căi de comunicaţie.

171/1997
(republicată)

Legea privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea II- Apa.

5/2000

Legea privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea III- Zone protejate.

351/2001

Legea privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea IV- Reţeaua de localităţi.

575/2001

Legea privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea V- Zone de risc.

190/2009

Legea privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea VIII- Zone cu resurse turistice.

315/2004
(cu completările
şi modificările
ulterioareL58/2005)

Legea privind dezvoltarea regională în Romania

41/1995

Legea privind protecţia patrimoniului naţional.

422/2001
(cu modificările
şi completările
ulterioare-

Legea privind protejarea monumentelor istorice
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L259/2006)
120/2006

Legea privind monumentele de for public

451/2002

Legea privind ratificarea Convenţiei europene a peisajului
adoptata la Florenţa la 20 oct.2000.

378/2001

Legea pentru aprobarea OG 43/2000 privind protecţia
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca
zone de interes naţional.

24/2007
(republicată, cu
modificările şi
completările
ulterioareL313/2009)

Legea privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
zonele urbane.

426/2001

Legea privind regimul deşeurilor.

465/2001

Legea privind aprobarea OUG 16/2001 privind gestionarea
deşeurilor industriale reciclabile.

51/2006
(cu modificările
şi completările
ulterioareL329/2009)

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

45/1994
(cu modificările
ulterioareL291/2007)

Legea apărării naţionale a României

307/2006
(cu completările
şi modificările
ulterioareOUG70/2009)

Legea privind apărarea împotriva incendiilor

481/2004
(cu completările
şi modificările
ulterioareOUG70/2009)

Legea privind protecţia civilă.

114 /1996
(republicată, cu
completările şi
modificările
ulterioareL170/2010)

Legea locuinţei
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214/2011

Legea pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor

54/2012

Legea privind desfăşurarea activităţilor de picnic

184/2001
(republicată,
modificată şi
completatăL172/2010)

Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de architect.

Ordonanţe ale Guvernului
195/2005
(aprobată prin L
256/06, cu
modificările şi
completările
ulterioareOUG164/2008)

Ordonanţa de Urgenţă privind protecţia mediului.

43/1997
(cu modificările
şi completările
ulterioareOUG8/2011)

Ordonanţă privind regimul drumurilor

19/1997
(republicată, cu
modificările şi
completările
ulterioareL71/2010)

Ordonanţa Guvernului privind transporturile

12/1998
(aprobată prin
L89/99,
republicată, cu
completările şi
modificările
ulterioareOUG21/2011)

Ordonanţa de Urgenţă privind transportul pe căile ferate române
şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.

57/2007
(cu completările
şi modificările
ulterioareL329/2009)

Ordonanţa de Urgenţă privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

65/2001
(aprobată prin
L490/02, cu

Ordonanţa privind
industriale.

constituirea

şi

funcţionarea

parcurilor
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completările şi
modificările
ulterioareL424/2006)
63/2001
(aprobată cu
modificări şi
completări prin
OUG93/2011)

Ordonanţa Guvernului privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat
în Construcţii - ISC

34/2006
(cu completările
şi modificările
ulterioareL248/2010)

Ordonanţa de Urgenţă privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii.

27/2003
(aprobată cu
mod şi compl
prin L 486/2003,
cu completările
şi modificările
ulterioareL157/2010)

Ordonanţa de Urgenţă privind procedura aprobării tacite

105/2001
(cu completările
şi modificările
ulterioare –
L280/2011)

Ordonanţa de Urgenţă privind frontiera de stat a României

20/1994
(republicată, cu
modificările şi
completările
ulterioare –
OG16/2011)

Ordonanţa privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente

Hotărâri ale Guvernului
525/1996
(cu completările
şi modificările
ulterioareHG273/2010)

Hotărâre pentru
Urbanism

aprobarea

Regulamentului

General

de

382/2003

Hotărâre pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de
amenajarea teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri
naturale
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31/1996

Hotărâre pentru aprobarea metodologiei de avizare a
documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a
documentaţiilor tehnice privind construcţiile în domeniul
turismului

540/2000
(cu modificările
şi completările
ulterioareHG103/2011)

Hotărârea privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise
circulaţiei publice.

1076/2004

Hotărâre privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe.

445/2009

Hotărâre privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului.

930/2005

Hotărâre pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul
şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

188/2002
(cu modificările
şi completările
ulterioareHG210/2007)

Hotărâre pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

349/2005
(cu modificările
şi completările
ulterioareHG1292/2010)

Hotărârea privind depozitarea deşeurilor.

621/2005
(cu modificările
şi completările
ulterioareHG1872/2006)

Hotărârea privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor din
ambalaje, se reglementeaza gestionarea acestora in vederea
prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

766/1997
(cu modificările
şi completările
ulterioareHG1231/2008)

Hotărâre pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea
în construcţii.

1364/2001
(cu modificările
şi completările
ulterioare
HG206/2012)

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
OG 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente, republicată.

1739/2006

Hotărâre pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi
amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind
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securitatea la incendiu.
447/2003

Hotărâre pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la
alunecări de teren şi inundaţii

62/1996

Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de
dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru
care este obligatoriu avizul Statului Major General

90/2010
(cu nodificările
şi completările
ulterioareHG1135/2010)

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii
şi Cultelor

1210/2004
(cu modificările
şi completările
ulterioareHG621/2010)

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-ANCPI

583/1994

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în
vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes
naţional sau de interes local.

584/2001

Hotărâre privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban.

932/2010

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
legii 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
architect.

1519/2004

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajarea
teritoriului şi urbanism şi a Regulamentului referitor la
organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din Romania

Acte ale organelor de specialitate ale organelor administraţiei publice centrale
MLPAT, MapN,
MI, SRI.
34/N/M30/3422/
4221 / 1995

Ordin pentru aprobarea precizărilor privind avizarea
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum
şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării
construcţiilor.

MT
158/1996

Ordin privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la
documentaţiilor tehnico-economice ale investiţiilor sau la
documentaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi.

MLPAT
21/N/2000

Ordin pentru aprobarea “Ghidului privind
aprobarea regulamentelor locale de urbanism”

elaborarea

şi
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MLPAT
13/N/1999

Ordin pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic General”

MLPAT
176/N/2000

Ordin pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de
elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal”

MLPAT
37/N/2000

Ordin pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de
elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu”

MTCT
526/2003

Ordin pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de
elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism
pentru zone construite protejate (ZP)”

MDRT
2701/2010

Ordin pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare
a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism

MCC
2314/2004

Ordin pentru aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată
şi a listei monumentelor istorice dispărute.

RUR
101/2010

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajarea
teritoriului şi urbanism şi a Regulamentului referitor la
organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din Romania

MT
47/1998

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea
lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în
localităţi urbane şi rurale.

MT
45/1998

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea şi modernizarea drumurilor.

MT
571/1997

Ordin pentru aprobarea Normelor Tehnice privind proiectarea şi
amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în
zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere.

MT
46/1998

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea
clasei tehnice a drumurilor publice.

MT
49/1998

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi
realizarea străzilor în localităţile urbane.

MLPTL, MAP
6/139/2003

Ordin privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul
urbanismului şi amenajării teritoriului în scopul asigurării
fluidizării traficului şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice
de interes naţional şi judeţean.

MIR
371/2002

Ordin pentru aprobarea normativelor şi prescripţiilor tehnice
specifice zonelor de protecţie şi siguranţă aferente Sistemului
naţional de transport prin conducte al produselor petroliere. cu
modificările ulterioare.
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MLPAT, DAPL,
MAPPM
62/N/19.0/288/1
955 /
/ 1998

Ordin privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale

MMP, MAI,
MADR, MDRT
135/76/84/1284/
10-02, 24-03,
06-04/2010

Ordin pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Ministrului
Industriilor şi
Comerţului
1587/1997

Ordin pentru aprobarea listei categoriilor de construcţii şi
instalaţii industriale generatoare de riscuri tehnologice

MMGA
995/2006

Ordin pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră
sub incidenţa HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

MMDD
1964/2007

Ordin privind instituirea regimului de arie naturală protejată a
siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România.

MAPM
863/2002

Ordin privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra
mediului.

MMGA
662/2006

Ordin pentru aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere
a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

MAPPM
462/1993

Ordin pentru aprobare a Condiţiilor tehnice privind protecţia
atmosferică şi Norme metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

MAAP
326/2001

Ordin privind abilitatea oficiilor de studii pedologice şi
agrochimice judeţene şi a direcţiilor generale pentru agricultură
şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. 74-103
din L 18/1991, republicată.

MS
201/1997

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi
autorizare sanitară.

MS
536/1997
(cu completările
şi modificările
ulterioareOMS18/2008)

Ordin privind aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor
privind mediul de viaţă al populaţiei
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MS
1030/2009

Ordin privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară
pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru
funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru
starea de sănătate a populaţiei

MMGA
95/2005

Ordin privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor
preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista
naţionala de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de
deşeuri.

MDRL
839/2009
(cu completările
şi modificările
ulterioareOMDRT1867/20
10)

Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
L50/91 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

MCC
2043/2002

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.

MLPTL, MCC
421/2673/2003

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Comisiei interministeriale pentru zone construite
protejate

MLPAT,
ONCGC
90/N, 911-CP /
1997

Ordin pentru aprobarea metodologiei privind executarea
lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar general.

MAP
534/2001
(cu completările
şi modificările
ulterioareOMAP259/2010
)

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea
cadastrului general.

MAI
163/2007

Ordin pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor.

MLPAT, MapN,
MI, MJ,
SRI, SIE, STS,
SPP
3.376/MC/M3.5
56/2102
/667/C1/4.093/2
.012/
/14.083//D-821 /
1996

Ordin pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor
cu caracter militar.
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MLPAT
27/N/1999

Ordin privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ de
siguranţă la foc”, indicativ P118/99

MLPTL
649/2001

Ordinul pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea
clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele
persoanelor cu handicap

Normative. Norme interne. STAS-uri.
STAS 1342/91

Alimentare cu apă şi canalizare.

SR 8591

Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Conferinţa
OAR
30-31 mai 2005

Regulamentul de funcţionare OAR
Codul Deontologic al profesiei de arhitect
Onorariile de referinţă în domeniul proiectării.

Conferinţa
RUR
26.09.2006

Regulament referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din Romania.
Regulament privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism

P 100/1-2006
(înlocuieşte
P100-1992)

Cod de proiectare seismica - Partea 1; prevederi de proiectare
pentru cladiri

Acte ale administraţiei publice judeţene şi locale.
57/2011

Hotărâre a Consiliului Local Nădlac privind aprobarea
“Regulamentului local referitor la implicarea publicului în
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi
urbanism din oraşul Nădlac”

Legislaţie europeana obligatorie dar nepreluată în legislaţia României.
Carta europeană
Torremolinos 1983

a

amenajării

teritoriului

-

CEMAT

-

Schema de Dezvoltare a Spaţiului Comunitar (SDEC) Dezvoltarea spaţială echilibrată şi durabilă a teritoriului Uniunii
Europene - Postdam 1999;
Principiile directoare pentru dezvoltarea teritorială durabilă a
continentului european - CEMAT - Hanovra 2000.
Carta pentru oraşe europene durabile – Leipzig- 2007
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Anexa 3 – Extrase din reglementări utile
Anexa 3.1.
Anexa nr.1 la RGU-extras
AMPLASAREA
construcţiilor, în funcţie de destinaţia acestora, în cadrul localităţii
1.1 - Construcţii administrative
1.1.10 - Sedii de primării
Amplasament: în zona centrală
1.1.11 - Sedii de partid - sediul central
Amplasament: în zona centrală sau pe principalele artere de
circulaţie
- filiale
Amplasament: în zona centrală sau pe principalele artere de circulaţie
1.1.12 - Sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii,
agenţii, fonduri etc.
Amplasament: în zona centrală sau pe principalele artere de circulaţie
1.1.13 - Sedii de birouri
Amplasament: în zona centrală, pe principalele artere de circulaţie sau în zone de
interes.
1.2 - Construcţii financiar-bancare
1.2.2 - Sedii de bănci - sediul central
Amplasament: în zona centrală
- filiale
Amplasament: în zona centrală sau pe principalele artere de circulaţie
1.2.3 - Sedii de societăţi de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori şi
mărfuri
Amplasament: în zona centrală/de interes.
1.3 - Construcţii comerciale
1.3.1 - Comerţ nealimentar
Amplasament: în zonele de interes comercial
1.3.2 - Magazin general
Amplasament: în zona centrală/zona rezidenţială/centrul de cartier
• se va evita amplasarea în vecinătatea industriilor nocive
1.3.3 - Supermagazin (supermarket)
Amplasament: în zona centrală/zona rezidenţială/centrul de cartier
• se va evita amplasarea în vecinătatea industriilor nocive
1.3.4 - Piaţa agroalimentară
Amplasament: în zona de interes comercial sau minimum 40 m faţă de clădiri având
alte funcţiuni decât cea comercială
1.3.5 - Comerţ alimentar
Amplasament: în zona de interes comercial
• se va evita amplasarea în zonele puternic poluate
1.3.6 - Alimentaţie publică
Amplasament: în zonele rezidenţiale sau de interes comercial, în zonele turistice şi
de agrement
• se admite amplasarea la parterul locuinţelor numai în condiţiile asigurării izolării
totale a aburului, mirosului şi zgomotului
1.3.7 - Servicii
Amplasament: în zona centrală, comercială, rezidenţială sau de agrement
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• se interzice amplasarea atelierelor poluante în zona de locuit
• se interzice amplasarea în zone industriale pentru alte servicii decât cele industriale
1.3.8 - Autoservice
Amplasament: la limita zonei industriale
• se vor evita sursele de poluare chimică, posturile trafo şi zonele de afluenţă a
publicului.
1.4 - Construcţii de cult
1.4.1 - Lăcaşe de cult
Amplasament: alăturarea de lăcaşe de cult noi în incinta sau în vecinătatea
monumentelor istorice se va face cu respectarea prevederilor legale
1.4.2 - Mănăstiri
1.4.3 - Schituri
Amplasament: în afara localităţilor
1.4.4 - Cimitire
Amplasament: la marginea localităţii
• extinderea cimitirelor se face cu respectarea prevederilor legale.
1.5 - Construcţii de cultură
1.5.1 - Expoziţii
1.5.2 - Muzee
1.5.3 - Biblioteci
1.5.4 - Cluburi
1.5.5 - Săli de reuniune
1.5.6 - Cazinouri
1.5.7 - Case de cultură
1.5.8 - Centre şi complexe culturale
1.5.9 - Cinematografe
1.5.10 - Teatre dramatice, de comedie, de revistă, operă, operetă, de păpuşi
1.5.11 - Săli polivalente
Amplasament: în zona destinată dotărilor pentru cultură, educaţie sau în zona verde
• este posibilă amplasarea în zona comercială, administrativă, religioasă sau de
agrement
• se va evita amplasarea în vecinătatea unităţilor poluante
1.5.12 - Circ
Amplasament: în zona de agrement/zona verde.
1.6 - Construcţii de învăţământ
1.6.1 - Învăţământ preşcolar (grădiniţe)
Amplasament: în zonele rezidenţiale, distanţa maximă de parcurs 500 m
1.6.2 - Şcoli primare
1.6.3 - Şcoli gimnaziale
1.6.4 - Licee
1.6.5 - Şcoli postliceale
1.6.6 - Şcoli profesionale
Amplasament: în zonele şi cartierele de locuit, distanţa maximă de parcurs 1000 m
1.6.7 - Învăţământ superior
Amplasament: în funcţie de condiţiile şi exigenţele profilului de învăţământ.
1.7 - Construcţii de sănătate
1.7.2 - Spital general (orăşenesc, cuplat sau nu cu dispensar policlinic)
1.7.3 - Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, contagioşi, oncologie, urgenţă,
reumatologie, clinici particulare)
Amplasament: în zona destinată dotărilor pentru sănătate, în funcţie de profilul
spitalului
• se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (industrii nocive, trafic
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greu)
1.7.4 - Asistenţă de specialitate (boli cronice, handicapaţi, recuperări funcţionale,
centre psihiatrice)
Amplasament: în zone extraorăşeneşti, în zone în care formele de relief şi vegetaţia
permit crearea de zone verzi (parcuri, grădini etc.)
• se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (industrii nocive, trafic
greu)
1.7.5 - Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 2.400 consultaţii/zi]
Amplasament: independent sau în cadrul unor construcţii pentru sănătate/locuinţe
1.7.6 - Dispensar urban (cu 2 - 4 circumscripţii independente sau cuplate cu
staţionar, casă de naşteri, farmacie)
Amplasament: independent sau în cadrul unor construcţii pentru sănătate/locuinţe
• se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (industrii nocive, trafic
greu)
1.7.8 - Alte unităţi (centre de recoltare sânge, medicină preventivă, staţii de salvare,
farmacii)
Amplasament: în cadrul unor construcţii pentru sănătate sau independent, în funcţie
de profilul unităţii
1.7.9 - Creşe şi creşe speciale pentru copii (cu 1, 2 …, n grupe)
Amplasament: în cadrul unor construcţii publice/locuinţe
• se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (industrii nocive, trafic
greu)
• se recomandă amplasarea în zone de relief şi cadru natural favorabil
1.7.10 - Leagăn de copii
Amplasament: în general în zone extraorăşeneşti
• se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (industrii nocive, trafic
greu).
1.8 - Construcţii şi amenajări sportive
1.8.1 - Complexuri sportive
1.8.2 - Stadioane
1.8.3 - Săli de antrenament pentru diferite sporturi
Amplasament: în zone verzi, nepoluate, şi pe cât posibil în vecinătatea unor cursuri
sau oglinzi de apă
1.8.4 - Săli de competiţii sportive (specializate sau polivalente)
1.8.5 - Patinoare artificiale
Amplasament: de preferinţă în zonele rezidenţiale sau în vecinătatea complexurilor
sportive şi de agrement
1.8.6 - Poligoane pentru tir
1.8.7 - Popicării
Amplasament: în zone nepoluate, bogat plantate, şi pe cât posibil în vecinătatea unor
cursuri sau oglinzi de apă.
1.9 - Construcţii de agrement
1.9.1 - Locuri de joacă pentru copii
Amplasament: în cadrul zonei de locuit
• se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor de zgomote puternice şi de
vibraţii (zone industriale, artere de trafic greu)
1.9.2 - Parcuri
1.9.3 - Scuaruri
Amplasament: se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor producătoare de
zgomote puternice şi de vibraţii (zone industriale, artere de trafic greu).
1.10 - Construcţii de turism
1.10.1 - Hotel *-*****
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1.10.2 - Hotel-apartament *-*****
1.10.3 - Motel *-**
1.10.4 - Vile **-*****
Amplasament: în zone nepoluate, bogat plantate
• se pot amplasa şi în vecinătatea altor dotări turistice
• se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor de poluare (zone industriale,
artere de trafic greu)
1.10.5 - Bungalouri *-***
Amplasament: în perimetrul campingurilor, satelor de vacanţă sau ca spaţii
complementare unităţilor hoteliere
1.10.6 - Cabane categoria *-***
Amplasament: în zone montane, rezervaţii naturale, în apropierea staţiunilor balneare
sau a altor obiective de interes turistic
1.10.7 - Campinguri *-****
1.10.8 - Sate de vacanţă **-***
Amplasament: în locuri pitoreşti, cu microclimat favorabil, ferite de zgomot sau de
alte surse de poluare, precum şi de orice alte elemente care ar putea pune în pericol
securitatea turiştilor (linii de înaltă tensiune, zone inundabile).
1.11 - Construcţii de locuinţe
Amplasament: se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor producătoare de
noxe, zgomote puternice şi vibraţii (zone industriale, artere de trafic greu).
Anexa 3.2.
Anexa nr.2 la RGU-extras
PROCENTUL
de ocupare a terenurilor
Procentul maxim de ocupare a terenurilor se stabileşte în funcţie de destinaţia zonei
în care urmează să fie amplasată construcţia şi de condiţiile de amplasare în cadrul
terenului, după cum urmează:
2.1 - Destinaţia zonei în care urmează să fie amplasată construcţia:
2.1.1 - Zone centrale - 80%
2.1.2 - Zone comerciale - 85%
2.1.3 - Zone mixte - 70%
2.1.4 - Zone rurale - 30%
2.1.5 - Zone rezidenţiale
- zonă exclusiv rezidenţială cu locuinţe P, P+1, P+2 - 35% 2.1.5
- zonă rezidenţială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri - 20% 2.1.5
- zonă predominant rezidenţială (locuinţe cu dotări aferente) - 40%
2.1.6 - Zone industriale - pentru cele existente
- nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului
- pentru cele propuse
- procentul maxim de ocupare a terenului se stabileşte prin studiu de fezabilitate
2.1.7 - Zone de recreere
- nu este prevăzut un grad maxim de ocupare a terenului.
2.2 - Condiţii de amplasare în cadrul terenului
2.2.1 - Construcţii de cultură şi alte construcţii ce cuprind săli de reuniuni
Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament, la pct. 1.5.5, 1.5.7 - 1.5.12,
1.8.1, 1.8.2, 1.8.4, 1.8.5, având un număr de minimum 200 de locuri, se va prevedea
un spaţiu amenajat, exterior construcţiei, cu o suprafaţă de 0,6 m2/loc, în afara
spaţiului destinat circulaţiei publice. La aceasta se va adăuga suprafaţa necesară
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spaţiilor verzi şi plantaţiilor, dimensionată conform anexei nr. 6 la prezentul
regulament.
2.2.2 - Construcţii de învăţământ
Amplasament organizat în patru zone, dimensionate în funcţie de capacitatea unităţii
de învăţământ, după cum urmează:
- zona ocupată de construcţie;
- zona curţii de recreaţie, de regulă asfaltată;
- zona terenurilor şi instalaţiilor sportive;
- zonă verde, inclusiv grădină de flori.
Pentru învăţământul preşcolar (grădiniţe) se va asigura o suprafaţă minimă de teren
de 22 m2/copil, iar pentru şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli postliceale şi şcoli
profesionale, o suprafaţă minimă de 20 m2/elev.
Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone
menţionate:
- 25% teren ocupat de construcţii
- 75% teren amenajat (curte recreaţie şi amenajări sportive, zonă verde, grădină de
flori) din terenul total.
2.2.3 - Construcţii de sănătate
Amplasament organizat în trei zone, dimensionate în funcţie de capacitatea
construcţiei, după cum urmează:
- zona ocupată de construcţii;
- zona accese, alei, parcaje;
- zona verde, cu rol decorativ şi de protecţie.
Capacitatea construcţiilor cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.5 - 1.7.7
se stabileşte pe baza populaţiei arondate pentru care se acordă în medie 7,5
consultaţii pe an de locuitor, pentru un număr de 280 de zile lucrătoare.
Suprafaţa minimă a terenului care va cuprinde cele trei zone funcţionale este de 5
m2/consultaţie.
Se recomandă organizarea unei incinte împrejmuite la clădirile independente.
Pentru construcţiile de creşe şi creşe speciale amplasamentul trebuie să asigure o
suprafaţă de minimum 25 m2/copil pentru creşe şi de 40 m2/copil pentru creşele
speciale organizate în patru zone:
- zona ocupată de construcţii;
- zona ocupată de spaţii de joacă (nisip, bazin, plajă, gazon);
- zona pentru spaţiu tehnico-gospodăresc;
- zona verde de parc şi alei.
Procentul maxim de ocupare a terenului pentru construcţii va fi de 20%.
2.2.4 - Construcţii şi amenajări sportive
Pentru construcţiile şi amenajările sportive cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la
pct. 1.8.1 - 1.8.5, amplasamentul trebuie să permită organizarea în trei zone
funcţionale, dimensionate conform capacităţii construcţiei:
- zona pentru construcţii;
- zona pentru spaţii verzi;
- zona pentru alei, drumuri şi parcaje.
Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de:
- 50% pentru construcţii şi amenajări sportive;
- 20% pentru alei, drumuri şi parcaje;
- 30% pentru spaţii verzi.
2.2.5 - Construcţiile şi amenajările cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5.1 - 1.5.3, 1.7.8 - 1.7.10, 1.9, 1.10 şi 1.11 vor respecta condiţiile
specifice date de destinaţia zonei în care urmează să fie amplasate.
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Anexa 3.3.
Anexa nr.3 la RGU-extras
ORIENTAREA
construcţiilor faţă de punctele cardinale
3.1 - Construcţii administrative şi financiar-bancare
Pentru toate categoriile de construcţii administrative şi financiar-bancare se
recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a
birourilor.
3.2 - Construcţii comerciale
Pentru toate categoriile de construcţii comerciale se recomandă orientarea, astfel
încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor.
Se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a
spaţiilor de preparare.
3.3 - Construcţii de cult
Condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului.
3.4 - Construcţii de cultură
3.4.1 - Construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.1 - 1.5.3 şi 1.5.8
vor avea spaţiile de lectură şi sălile de expunere orientate nord, nord-est, nord-vest.
Acolo unde încadrarea în zonă nu permite o astfel de orientare a sălilor de lectură şi
a sălilor de expunere, rezolvările de faţadă vor evita însorirea.
3.4.2 - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.9 - 1.5.12
nu se impun condiţii de orientare faţă de punctele cardinale.
3.5 - Construcţii de învăţământ
Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi
sud, sud-est, sud-vest.
Bibliotecile, sălile de ateliere şi laboratoare se vor orienta nord.
Terenurile de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud.
3.6 - Construcţii de sănătate
3.6.1 - Construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1 - 1.7.4 vor
avea:
- saloanele şi rezervele orientate sud, sud-est, sud-vest;
- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est.
3.6.2 - Construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.5 - 1.7.8 vor
avea aceeaşi orientare pentru cabinete, laboratoare şi servicii tehnice.
3.6.3 - Dormitoarele şi spaţiile de joacă din creşe, creşe speciale şi leagăne de copii
vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest.
3.7 - Construcţii şi amenajări sportive
Vor fi luate măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive:
- copertine deasupra grădinilor pentru spectatori, în cazul stadioanelor sau al
terenurilor pentru competiţii;
- plantaţii de arbori şi arbuşti cât mai uniforme ca densitate şi înălţime, pe toate
laturile terenurilor pentru antrenamente, în scopul evitării fenomenelor de
discontinuitate luminoasă;
- parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante la pereţii vitraţi orientaţi sud-vest
sau vest ai holurilor pentru public sau ai sălii de sport.
Terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nordsud, cu abatere de maximum 15 grade spre vest sau spre est.
Piscinele descoperite şi acoperite (înot, sărituri, polo) vor fi orientate cu axa
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longitudinală pe direcţia nord-sud, cu o abatere de maximum 20 grade spre vest sau
est.
Poligoanele pentru tir vor fi orientate cu axa mare pe direcţia nord-sud, ţintele fiind
amplasate spre nord.
Pentru bazele hipice, linia de sosire spre potou va fi orientată nord, nord-est.
3.8 - Construcţii de agrement
Sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est.
3.9 - Construcţii de turism
Pentru toate categoriile de construcţii de turism se recomandă orientarea nord a
spaţiilor tehnice şi a anexelor.
3.10 - Construcţiile de locuinţe
Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.
Anexa 3.4.
Anexa nr.4 la RGU-extras
ACCESE CAROSABILE
Stabilirea numărului admis de accese din străzile de categoria I şi a II-a, ca şi
localizarea acestora se vor face astfel încât să nu afecteze fluenţa circulaţiei.
4.1 - Construcţii administrative
4.1.1 - Construcţiile administrative cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1
- 1.1.10 vor fi prevăzute cu:
- accese carosabile directe din străzi de categoria I şi a II-a, după caz;
- accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru
public, acces de serviciu, după cum urmează:
• accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principală a clădirii;
• accesele carosabile pentru personal şi cel pentru public vor fi prevăzute cu locurile
de parcare aferente;
• aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul oficial.
4.1.2 - Construcţiile administrative cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct.
1.1.11 - 1.1.13 vor fi prevăzute cu accese carosabile, conform destinaţiei şi
capacităţii acestora, avându-se în vedere separarea de circulaţia publică.
4.2 - Construcţii financiar-bancare
4.2.1 - Pentru toate categoriile de clădiri financiar-bancare vor fi prevăzute accese
carosabile directe din străzi de categoria I şi a II-a, după caz.
4.2.2 - Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul
personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.
4.3 - Construcţii comerciale
4.3.1 - Pentru construcţiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate
pentru consumatori, personal şi aprovizionare.
4.3.2 - În funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei vor fi prevăzute:
- alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
- platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate de aleile
carosabile destinate consumatorilor.
4.4 - Construcţii de cult
Pentru construcţiile de cult se vor asigura alei carosabile, în legătură cu reţeaua de
circulaţie majoră.
4.5 - Construcţii de cultură
4.5.1 - Pentru toate categoriile de construcţii de cultură se vor asigura accese
carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal şi aprovizionare.
4.5.2 - În funcţie de destinaţia construcţiei sau a amenajării vor fi prevăzute:
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- alei carosabile în interiorul amplasamentului şi parcajele aferente, în cazul în care
accesul se face din străzi de categoria I sau a II-a;
- parcaje necesare în interiorul amplasamentului, în cazul în care accesul se
realizează direct din străzi de categoria a III-a.
4.6 - Construcţii de învăţământ
4.6.1 - Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ se vor asigura accese
carosabile de legătură cu reţeaua de circulaţie majoră şi cu mijloacele de transport în
comun.
4.6.2 - Se vor asigura două accese carosabile separate pentru evacuări în caz de
urgenţă (cutremure, inundaţii, incendii).
4.7 - Construcţii de sănătate
4.7.1 - Pentru toate categoriile de construcţii de sănătate se va asigura legătura cu
reţeaua de circulaţie majoră prin două accese carosabile separate.
4.7.2 - Accesele carosabile ce vor face legătura cu reţeaua de circulaţie majoră de
categoria I şi a II-a vor fi realizate prin:
• străzi de categoria a IV-a de deservire locală;
• străzi de categoria a III-a, colectoare, care asigură accesul vehiculelor şi al
persoanelor acţionând în domeniul sănătăţii, salubrităţii şi P.S.I.
4.7.3 - Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum
urmează:
• cu o bandă de circulaţie de 3,5 m lăţime pentru cele cu o lungime maximă de 10,00
m;
• cu două benzi de circulaţie de 7 m lăţime pentru cele cu o lungime mai mare de
10,00 m.
4.7.4 - Accesul carosabil rezervat salvării sau intervenţiilor de urgenţă nu va
intersecta aleile de acces carosabil pentru personal şi pacienţi.
4.8 - Construcţii şi amenajări sportive
4.8.1 - Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive se vor asigura
accese carosabile separate pentru public, sportivi şi personalul tehnic de întreţinere.
4.8.2 - În interiorul amplasamentului vor fi asigurate:
• circulaţia carosabilă separată de cea pietonală;
• alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona în funcţie de
capacitatea sălii sau a stadionului, dar nu mai puţin de 7 m lăţime;
• alei carosabile de circulaţie curentă de minimum 3,5 m lăţime;
• alei carosabile de serviciu şi întreţinere de minimum 6 m lăţime.
4.9 - Construcţii şi amenajări de agrement
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări de agrement se va asigura
accesul carosabil separat pentru public de accesul se serviciu şi de întreţinere.
4.10 - Construcţii de turism
4.10.1 - Pentru construcţiile de turism vor fi prevăzute accese carosabile separate
pentru utilizatori, personal şi acces tehnic de întreţinere.
4.10.2 - Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de
maximum 25 m, vor avea o lăţime minimă de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de
25 m vor fi prevăzute cu supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de
întoarcere.
4.10.3 - Numărul acceselor şi conformarea lor se vor face în funcţie de categoria şi
capacitatea obiectivului turistic.
4.11 - Construcţii de locuinţe
4.11.1 - Pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura:
• accese carosabile pentru locatari;
• acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor
de stingere a incendiilor;
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• alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m
vor avea o lăţime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor
fi prevăzute supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere;
• în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor
realiza prin alei de deservire locală (fundături):
- cele cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime;
- cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel
puţin pe o latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
4.11.2 - Pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun se vor
asigura:
• accese carosabile pentru locatari;
• accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor;
• în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor
realiza prin alei de deservire locală (fundături):
- cele cu o lungime de maximum 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime;
- cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m),
cu trotuar cel puţin pe o latură; supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
4.11.3 - Locuinţele colective cu acces şi lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:
• accese carosabile pentru locatari;
• accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor;
• accese la parcaje şi garaje.
4.12 - Toate categoriile de construcţii
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru
intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.
În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor
de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m.
Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi
trebuie să fie păstrate libere în permanenţă.
Anexa 3.5.
Anexa nr.5 la RGU-extras
PARCAJE
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor Normativului P 132 - 93,
în funcţie de categoria localităţii în care sunt amplasate construcţiile.
5.1 - Construcţii administrative
5.1.1 - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1 - 1.1.10
vor fi prevăzute:
a) câte un loc de parcare pentru 10 - 40 salariaţi;
b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit. a), după cum urmează:
- un spor de 10% pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct.
1.1.1 - 1.1.7;
- un spor de 30% pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct.
1.1.7 - 1.1.10;
- atunci când construcţiile cuprind săli de conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor
se vor prevedea 1 - 2 locuri de parcare pentru autocare.
5.1.2 - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11 -1.1.13
vor fi prevăzute câte un loc de parcare pentru 10 - 30 salariaţi plus un spor de 20%
pentru invitaţi.
202

5.2 - Construcţii financiar-bancare
5.2.1 - Pentru toate categoriile de construcţii financiar-bancare vor fi prevăzute câte
un loc de parcare la 20 de salariaţi şi un spor de 50% pentru clienţi.
5.2.2 - În funcţie de destinaţia clădirii şi de amplasament, parcajele pentru salariaţi
pot fi organizate împreună cu cele ale clienţilor, adiacent drumului public.
5.3 - Construcţii comerciale
5.3.1 - Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi,
după cum urmează:
• un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de
până la 400 m2;
• un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de
400 - 600 m2;
• un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri
comerciale de 600 - 2.000 m2;
• un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri
comerciale de peste 2.000 m2.
5.3.2 - Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5 - 10 locuri la
masă.
5.3.3 - La acestea se vor adăuga spaţiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii,
care pot fi amplasate independent de parcajele clienţilor.
5.4 - Construcţii de cult
Pentru construcţiile de cult numărul spaţiilor de parcare va fi stabilit în funcţie de
obiectiv, avându-se în vedere un minim de 5 locuri de parcare.
5.5 - Construcţii culturale
5.5.1 - Pentru construcţiile culturale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru vizitatori
sau spectatori şi personal, după cum urmează:
• pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.1 şi 1.5.2, câte
un loc de parcare la 50 m2 spaţiu de expunere;
• pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.3 - 1.5.12, un
loc la 10 - 20 de locuri în sală.
5.6 - Construcţii de învăţământ
5.6.1 - Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ vor fi prevăzute 3 - 4
locuri de parcare la 12 cadre didactice.
5.6.2 - Pentru învăţământul universitar, la cele rezultate conform pct. 5.6.1 se va
adăuga, în funcţie de capacitatea construcţiei, un număr de 1 - 3 locuri de parcare
pentru autocare.
5.6.3 - Pentru sedii ale taberelor şcolare se vor prevedea locuri de parcare pentru
autocare, conform capacităţii de cazare.
5.7 - Construcţii de sănătate
5.7.1. Pentru construcţii de sănătate vor fi prevăzute locuri de parcare după cum
urmează:
• pentru cele cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1 - 1.7.7, câte un loc de
parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10%;
• pentru cele cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.8 - 1.7.10, câte un loc
de parcare la 10 persoane angajate.
5.7.2 - Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru personal, pacienţi şi vizitatori, caz
în care cele pentru personal şi pacienţi vor fi amplasate adiacent drumului public.
5.8 - Construcţii sportive
5.8.1 - Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive vor fi prevăzute
locuri de parcare pentru personal, pentru public şi pentru sportivi, în funcţie de
capacitatea construcţiei, după cum urmează:
• pentru construcţii cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.8.1, 1.8.3 şi 1.8.4,
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un loc de parcare la 5 - 20 de locuri;
• pentru construcţii cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.8.2, 1.8.5 - 1.8.7,
un loc de parcare la 30 de persoane.
5.8.2 - La cele rezultate conform punctului 5.7.1 se va adăuga, în funcţie de
capacitatea construcţiei, un număr de 1 - 3 locuri de parcare pentru autocare.
5.9 - Construcţii şi amenajări de agrement
5.9.1 - Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări de agrement vor fi
prevăzute parcaje în funcţie de capacitatea construcţiei, câte un loc de parcare
pentru 10 - 30 de persoane.
5.9.2 - Pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de parcare la 3 - 10 membri ai
clubului.
5.10 - Construcţii de turism
5.10.1 - Pentru toate categoriile de construcţii de turism vor fi prevăzute locuri de
parcare, în funcţie de tipul de clădire şi de categoria de confort, 1 - 4 locuri de
parcare la 10 locuri de cazare.
5.10.2 - Pentru moteluri se vor asigura 4 - 10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
5.11 - Construcţii de locuinţe
5.11.1 - Pentru construcţii de locuinţe, în funcţie de indicele de motorizare a localităţii,
vor fi prevăzute locuri de parcare după cum urmează:
• câte un loc de parcare la 1 - 5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu;
• câte un loc de parcare la 1 - 3 apartamente pentru locuinţe semicolective cu acces
propriu şi lot folosit în comun;
• câte un loc de parcare la 2 - 10 apartamente în locuinţe colective cu acces şi lot în
comun.
5.11.2 - Din totalul locurilor de parcare pentru locuinţele individuale vor fi prevăzute
garaje în procent de 60 - 100%.
5.12 - Construcţii industriale
Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii, după cum urmează:
• activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10 - 100 m2, un loc de parcare la 25 m2;
• activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100 - 1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2;
• activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o
suprafaţă de 100 m2.
5.13 - Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există
norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care
prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.
Anexa 3.6.
Anexa nr.6 la RGU-extras
SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE
6.1 - Construcţii administrative şi financiar-bancare
6.1.1 - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1 - 1.1.10
vor fi prevăzute spaţii verzi cu rol decorativ, minimum 15% din suprafaţa terenului.
6.1.2 - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11 1.1.13 şi 1.2 vor fi prevăzute spaţii verzi cu rol decorativ şi de protecţie, minimum
10% din suprafaţa totală a terenului.
6.1.3 - Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor şi a mobilierului
urban vor fi aprobate prin planuri urbanistice.
6.2 - Construcţii comerciale
Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol
decorativ şi de agrement, în exteriorul clădirii sau în curţi interioare - 2 - 5% din
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suprafaţa totală a terenului.
6.3 - Construcţii de cult
Pentru construcţiile de cult vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi
de protecţie, dimensionate în funcţie de amplasarea în localitate şi de condiţiile
impuse prin regulamentul local de urbanism.
6.4 - Construcţii culturale
Pentru toate categoriile de construcţii culturale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate,
spaţii de joc şi de odihnă, în funcţie de capacitatea construcţiei - 10 - 20% din
suprafaţa totală a terenului.
6.5 - Construcţii de sănătate
6.5.1 - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1 - 1.7.8
vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate în interiorul incintei, după cum urmează:
- aliniamente simple sau duble, cu rol de protecţie;
- parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 m2/bolnav.
6.5.2 - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.9 - 1.7.10
vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate de 10-15 m2/copil.
6.6 - Construcţii şi amenajări sportive
Pentru construcţii şi amenajări sportive vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate,
minimum 30% din suprafaţa totală a terenului.
6.7 - Construcţii de turism şi agrement
Pentru construcţii de turism şi agrement vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în
funcţie de destinaţie şi de gradul de confort, dar nu mai puţin de 25% din suprafaţa
totală a terenului.
6.8 - Construcţii de locuinţe
Pentru construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de
tipul de locuire, dar nu mai puţin de 2 m2/locuitor.
6.9 - Construcţii industriale
Pentru construcţiile industriale vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de
protecţie, în funcţie de categoria acestora, dar nu mai puţin de 20% din suprafaţa
totală a terenului.
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Anexa 3.7.
Lista construcţiilor generatoare de riscuri tehnologice,
conform alin.2, art.12 din RGU, anexă la OMIC nr. 1587/1997
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Anexa 3.8.
Categorii de construcţii la care este obligatorie realizarea de adăposturi publice de
protecţie civilă, conform HG 560/2005, modificată prin HG 37/2006
Art. 1. - Se aprobă categoriile de construcţii la care realizarea adăposturilor de
protecţie civilă este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea au o suprafaţă construită,
la sol, mai mare de 150 m2 şi sunt prevăzute cu subsol, din următoarele categorii de
folosinţă:
a) clădiri pentru birouri şi activităţi administrative;
b) clădiri pentru activităţi financiar-bancare;
c) clădiri pentru afaceri şi comerţ;
d) clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă;
e) clădiri pentru activităţi de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă socială;
f) clădiri pentru activităţi industriale şi de producţie;
g) clădiri pentru activităţi turistice, destinate cazării;
h) clădiri şi construcţii speciale pentru transporturi;
i) clădiri şi construcţii speciale pentru telecomunicaţii;
j) clădiri de locuit, multietajate, cu regim de înălţime mai mare de S + P + 4
etaje.
Art. 2. - Se aprobă categoriile de construcţii la care se amenajează puncte de
comandă, după cum urmează:
a) sediile consiliilor locale ale oraşelor;
b) sediile centrale ale instituţiilor financiar-bancare;
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c) sediile centrale ale operatorilor economici din industria de apărare.
Art. 3. - Proiectarea, executarea, dotarea, echiparea şi întreţinerea adăposturilor şi a
punctelor de comandă se realizează în conformitate cu Normele tehnice elaborate de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor.
Art. 4. - Sunt exceptate de la obligaţia realizării adăposturilor de protecţie civilă
următoarele categorii de construcţii:
a) clădirile proiectate fără subsol;
b) clădirile staţiilor de distribuţie a carburanţilor, aflate la o distanţă mai mică
de 50 m de limita exterioară a rezervoarelor de depozitare a carburanţilor;
c) clădirile şi construcţiile de cult, indiferent de suprafaţa construită;
d) construcţiile şi amenajările hidrotehnice a căror exploatare nu necesită
prezenţa permanentă a personalului specializat;
e) clădirile şi construcţiile speciale pentru activităţi de producţie şi/sau de
depozitare a materialelor explozive, toxice, uşor inflamabile care, în caz de
avariere sau incendiu, ar periclita viaţa persoanelor adăpostite;
f) clădirile şi construcţiile speciale pentru activităţi sportive şi de agrement;
g) clădirile şi construcţiile din lemn şi pământ, precum şi clădirile provizorii;
h) extinderea, reabilitarea şi/sau modernizarea unor clădiri care nu se
încadrează în prevederile art. 1, dacă clădirea care se adaugă nu este
prevăzută cu subsol sau dacă suprafaţa construită este mai mică de 150
m2.
Anexa 3.9.
Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării privind securitatea la
incendiu, conform HG 1739/2006
Art. 1 - Se aprobă următoarele categorii de construcţii şi amenajări care se supun
avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu:
a) clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului
securităţii la incendiu ca "înalte" sau "foarte înalte", indiferent de aria
construită ori de destinaţie;
b) încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice
specifice domeniului securităţii la incendiu ca "săli aglomerate", amplasate
în clădiri independente sau în clădiri cu funcţiuni mixte, indiferent de aria
construită, regimul de înălţime ori destinaţie;
c) clădiri civile din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită,
încadrate conform legii, indiferent de aria construită, regimul de înălţime
sau destinaţie;
d) clădiri din categoria monumentelor istorice la care se efectuează
modernizări sau schimbări de destinaţie;
e) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de
comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală
cu 600 m2;
f) spaţii amenajate în clădiri de locuit colective, având destinaţia de comerţ,
producţie sau depozitare, indiferent de aria desfăşurată;
g) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de alimentaţie
publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 m2;
h) construcţii civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul,
demisolul, podul ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, indiferent de
destinaţie, aria construită/desfăşurată sau de numărul de persoane;
i) construcţii pentru structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare de
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j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)

s)

t)
u)
v)

tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile,
bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă,
campinguri, popasuri turistice, pensiuni turistice urbane şi rurale, pensiuni
agroturistice, locuinţe turistice, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta
acestora, indiferent de numărul de locuri;
clădiri pentru sedii ale autorităţilor publice, indiferent de aria construită;
clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de birouri, financiarbancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu
600 m2;
clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a
sănătăţii, indiferent de aria desfăşurată şi de numărul de locuri, cu excepţia
cabinetelor medicale individuale;
clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia pentru învăţământ,
supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, elevi,
studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, indiferent
de aria construită;
clădiri sau spaţii, având destinaţia de gară, autogara, aerogara şi staţie de
metrou, indiferent de aria desfăşurată;
construcţii pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile
publicului sau destinate vieţii monahale, indiferent de aria desfăşurată sau
de numărul de persoane, cu excepţia caselor parohiale;
clădiri şi amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de
locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 2.500 de locuri pe
scaune în aer liber;
construcţii pentru amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu
capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţia
comercială, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 m2;
construcţii pentru depozitare şi sisteme de alimentare a consumatorilor cu
gaze petroliere lichefiate, stocate în rezervoare/recipiente fixe sau grupuri
de rezervoare/ recipiente fixe, precum şi puncte de livrare către populaţie a
buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de
stocare/depozitare;
staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu
capacitatea de stocare mai mare sau egală cu 50 m3 pentru lichide
petroliere, mai mare sau egală cu 3 m3 echivalent apă pentru gaze
petroliere lichefiate, precum şi staţiile transportabile de distribuţie a
carburanţilor la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare mai
mare sau egală cu 30 m3;
clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcării publice şi/sau
întreţinerii şi reparării a peste 20 de autovehicule;
sisteme, lucrări şi reţele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor
în localităţi, platforme şi parcuri industriale;
construcţii, ferme şi amenajări agrozootehnice cu aria construită mai mare
sau egală cu 600 m2.

Anexa 3.10.
Anexa nr. 1 la HG 62/1996 – Lista obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare precum şi
criteriile de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major
General
1. Industrie:
- obiective industriale noi şi dezvoltarea celor existente, precum şi închiderea
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sau demolarea acestora;
- platforme industriale;
- centrale termo-, hidro- sau nuclearo-electrice;
- staţii electrice de transformare;
- rafinării, dane portuare pentru carburanţi şi depozite de carburanţi - lubrifianti
cu o capacitate mai mare de 100 mc, statii PECO;
- conducte magistrale de orice fel, aeriene sau subterane;
- conducte de orice fel, prevazute a se monta pe infrastructura podurilor, ori
instalarea acestora aerian sau subteran in amplasamentele podurilor sau in
imediata apropiere;
- linii electrice aeriene sau subterane, precum si cabluri aeriene sau subfluviale;
- deschideri, amenajari sau extinderi miniere de orice fel, inclusiv lucrarile anexe
ale acestora (tunele, funiculare, instalatii de forta etc.);
- lucrari hidrotehnice si hidroenergetice;
- depozite industriale de toate categoriile.
2. Transporturi:
- autostrazi, drumuri rapide, drumuri publice clasificate (europene, nationale,
judetene, comunale), precum si drumuri publice neclasificate (turistice,
forestiere si industriale), care se construiesc sau se modernizeaza;
- cai ferate ce se construiesc sau se dezvolta (dublari, electrificari, dezafectari
etc.), instalatii de spalare a vagoanelor, linii de garare din statiile de cale
ferata, instalatii feroviare (de alimentare cu apa, de depou, de transbordare,
de transvazare), rampe fixe, rampe demontabile, placi turnante si triunghiuri
de intoarcere a locomotivelor, tuneluri;
- poduri-viaducte, apeducte sau alte asemenea lucrari de arta;
- linii de metrou si de tramvai, statii de metrou;
- aeroporturi, completari de instalatii la aeroporturile existente si alte constructii
aferente acestora;
- poduri, bazine portuare, cheiuri, dane si lucrari hidrotehnice aferente.
3. Telecomunicatii si tehnologiile informatiei:
- statii de emisie de radiodifuziune si televiziune, statii coordonatoare de retea si
alte instalatii fixe de radiocomunicatii, in toate benzile de frecventa;
- constructii noi, schimbari de amplasamente sau ale parametrilor principali la
echipamentele de radiocomunicatii;
- noile retele de telecomunicatii urbane si interurbane, amplificarile acestora,
precum si echipamentele de comutatie si de transmisiuni deservite de
acestea;
- centrele (oficiile) pentru utilizarea capacitatilor de prelucrare electronica a
informatiei, retelele de calculatoare pentru transportul datelor, care apartin
administratiei publice centrale si locale sau altor organe ale statului, precum si
agentilor economici, indiferent de forma de proprietate.
4. Constructii si lucrari in alte domenii:
- orice fel de constructii ce urmeaza a fi executate la o distanta mai mica de
2.400 m fata de obiectivele speciale situate in extravilan;
- toate constructiile care vor fi executate in vecinatatea obiectivelor militare
situate in intravilan, pe parcele limitrofe, precum si a celor situate de cealalta
parte a strazilor invecinate cu incinta acestora, in conditiile prevederilor legale
in vigoare;
- executari de foraje de orice fel la distante sub 500 m fata de obiectivele
speciale;
- deschideri de cariere de orice fel sau extinderi de cariere, la distante sub 1 km
de obiectivele speciale;
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silozuri si depozite cerealiere cu capacitati ce depasesc 15 tone;
alte categorii de depozite cu capacitati mai mari de 5.000 mc;
amenajari de imbunatatiri funciare: irigatii, desecari, indiguiri, combaterea
eroziunii solului etc;
lucrari pentru defrisarea padurilor si pentru impadurirea terenurilor.
Anexa 3.11.
Anexa nr.1 la L114/1996 – Legea locuinţei
EXIGENŢE MINIMALE
pentru locuinţe

A. Cerinţe minimale:
- acces liber individual la spaţiul locuibil, fără tulburarea posesiei şi a folosinţei
exclusive a spaţiului detinut de către o altă persoană sau familie;
- spaţiu pentru odihnă;
- spaţiu pentru prepararea hranei;
- grup sanitar;
- acces la energia electrică şi apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate
şi a reziduurilor menajere.

Persoane/
familie

Camere/
locuinţă

Camera
de zi

Dormitoare

Loc de luat
masa

Bucătărie

Încăperi
sanitare

Spaţii de
depozitare

Suprafaţă
utilă

Suprafaţă
construită

B. Suprafeţe minimale:

nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

nr.
1
2
3
3
4
4
5
5

mp
18,00
18,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
22,00

mp
12,00
22,00
24,00
34,00
36,00
46,00
48,00

mp
2,50
3,00
3,00
3,50
3,50
4,50
5,00
6,00

mp
5,00
5,00
5,50
5,50
6,00
6,00
6,50
6,50

mp
4,50
4,50
6,50
6,50
7,50
7,50
9,00
9,00

mp
2,00
2,00
2,50
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50

mp
37,00
52,00
66,00
74,00
87,00
93,00
107,00
110,00

mp
58,00
81,00
102,00
115,00
135,00
144,00
166,00
171,00

NOTA:
- Suprafaţa camerei de zi de la locuinţa cu o cameră include spaţiul pentru
dormit.
- Locul de luat masa poate fi înglobat în bucătărie sau în camera de zi.
- Înalţimea liberă minimă a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu excepţia
mansardelor, supantelor şi nişelor, la care se va asigura un volum minim de 15
mc de persoană.
- Suprafaţa locuibilă este suprafaţa desfaşurată a încaperilor de locuit. Ea
cuprinde suprafaţa dormitoarelor şi a camerei de zi.
- Suprafaţa utilă este suprafaţa desfaşurată, mai puţin suprafaţa aferentă
pereţilor.
- Suprafaţa utilă a locuinţei este suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor.
Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătarie, spaţii de
217

-

-

depozitare şi de circulaţie din interiorul locuintei. Nu se cuprind: suprafaţa
logiilor şi a balcoanelor, pragurile golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri
până la 1,00 m, nişele de radiatoare, precum şi suprafeţele ocupate de sobe şi
cazane de baie (câte 0,50 mp pentru fiecare soba şi cazan de baie), în cazul
în care încălzirea se face cu sobe. În cazul locuinţelor duplex, rampa, mai
puţin palierele, nu se cuprinde în suprafaţa utilă a locuinţei.
Suprafaţa construită pe locuinta, prevazută în tabelul B, este suma
suprafeţelor utile ale încăperilor, logiilor, balcoanelor, precum şi a cotei-părţi
din suprafeţele părţilor comune ale clădirilor (spălătorii, uscătorii, casa scării,
inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor
menajere, casa liftului etc.), la care se adaugă suprafaţa aferentă pereţilor
interiori şi exteriori ai locuinţei; în cazul încălzirii cu combustibil solid, se
adaugă suprafaţa aferentă sobelor şi cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse
suprafeţele aferente boxelor de la subsol şi ale garajelor care pot fi prevăzute
distinct.
Suprafaţa încăperii sanitare principale din locuinţă va permite accesul la cada
de baie al persoanelor imobilizate în scaun cu rotile.
Încăperea sanitară se include în locuinţă, în cazul în care pot fi asigurate
alimentarea cu apa şi canalizarea.
Lăţimea minimă de circulaţie a coridoarelor şi a vestibulului din interiorul
locuinţei va fi de 120 cm.
În funcţie de amplasamentul construcţiei, suprafeţele construite pot avea
abateri în limitele de +-10% .
Numărul de persoane pe locuinţă se utilizează la repartizarea locuinţelor
sociale, de interventie, de serviciu şi de necesitate.

C. Încăperi sanitare

Baie
Duş
WC

1
1
-

2
1
-

Număr de camere/locuinţă
3
4
1
1
1
1
-

5
2
-

D. Dotarea minimă a încăperilor sanitare

Cadă de baie
Vas WC
Lavoar
Cuvă pentru duş
Etajeră
Oglindă
Portprosop
Portsăpun
Porthârtie
Cuier
Sifon de pardoseală

mare
mic
mare
mică
mare
mică

Baie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Duş
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

WC
1
1
1
1
1
1
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NOTA:
- În baie se va prevedea spaţiul pentru maşina de spalat rufe.
- Încăperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin coş de ventilaţie.
E. Dotarea minimă a bucătăriei
Nr. de camere/locuinţă
Spălător cu cuvă şi picurător

1-2
1

3
1

4
1

5
1

NOTA:
- În bucătărie se vor prevedea: coş de ventilaţie, spaţiu pentru frigider şi pentru
masa de lucru.

Camera
de zi

Bucătărie

Baie

Duş

WC

Loc de lampă
Aplică
Comutator
Întrerupător
Priză
Priză cu contact de
protecţie

Dormitor

F. Dotarea minimă cu instalaţii electrice

1
1
2
-

1
1
3
-

1
1
1
1

1
1
1

1
1
-

1
1
-

NOTA:
- Se vor prevedea întrerupătoare şi aplice pentru fiecare spaţiu de depozitare şi
spaţiu de circulaţie.
- Priza cu contact de protecţie, instalată pentru baie, se monteaza în exteriorul
încaperii.
- Fiecare locuinţă va fi prevăzută cu instalaţie de sonerie.
- În clădiri cu mai multe locuinţe se vor prevedea instalaţii şi prize pentru antena
colectivă şi telefon.
G. Spaţii şi instalaţii de folosinţă comună pentru clădiri cu mai multe locuinţe:
- Instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, precum si ascensor conform
normelor în vigoare.
- Spaţii pentru biciclete, cărucioare şi pentru uscarea rufelor.
- Spaţii destinate colectării, depozitării şi evacuării deşeurilor menajere.
- Spaţii pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi, în situaţiile în care nu
se pot asigura încălzirea centrală şi/sau gaze la bucătărie.
- Rampa de acces pentru persoanele imobilizate în scaun cu rotile.
Anexa 3.12.
Suprafeţe minimale pentru apartemente în clădiri cu mai multe locuinţe sau locuinţe,
din punct de vedere sanitar, conform alin.1, art.18, anexa la OMS 536/1997
Art.18 Parametrii sanitari care trebuie să fie respectaţi la proiectarea şi execuţia
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locuinţelor sunt:
- Suprafaţa minimă a unei camere = 10 m2
- Suprafaţa minimă a bucătăriei = 5 m2
- Înălţimea sub plafon = 2,60 m.

Persoane/
familie

Camere/
locuinţă

Camera
de zi

Dormitoare

Loc de luat
masa

Bucătărie

Încăperi
sanitare

Spaţii de
depozitare

Suprafaţă
utilă

Suprafaţă
construită

SUPRAFEŢELE MINIMALE
pentru apartamente în clădiri cu mai multe locuinţe sau locuinţe
individuale

nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

nr.
1
2
3
3
4
4
5
5

mp
18,00
18,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
22,00

mp
12,00
24,00
26,00
38,00
40,00
50,00
52,00

mp
2,50
3,00
3,00
3,50
3,50
4,50
5,00
6,00

mp
5,00
3,00
5,50
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00

mp
4,50
4,50
6,50
6,50
7,50
7,50
9,00
9,00

mp
2,00
2,00
2,50
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50

mp
37,00
52,00
68,00
76,00
91,00
97,00
111,00
114,00

mp
58,00
81,00
104,00
117,00
139,00
148,00
170,00
175,00

Anexa 3.13.
Anexa la L213/1998 – Lege privind bunurile proprietate publică
LISTA
Cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi
al unităţilor administrativ-teritoriale (extras)
I. Domeniul public al statului este alcătuit din următoarele bunuri:
1. bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ;
2. spaţiul aerian;
3. apele de suprafaţă, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, apele
subterane, căile navigabile interioare;
4. pădurile şi terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de
cultură, de producţie ori de administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi
terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul
forestier naţional şi nu sunt proprietate privată;
5. terenurile care au aparţinut domeniului public al statului înainte de 6 martie
1945; terenurile obţinute prin lucrări de îndiguiri, de desecări şi de combatere a
eroziunii solului; terenurile institutelor şi staţiunilor de cercetări ştiintifice şi ale
unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, destinate cercetării şi producerii de seminţe
şi de material săditor din categoriile biologice şi de animale de rasă;
6. parcurile naţionale;
7. rezervaţiile naturale şi monumentele naturii;
10. infrastructura căilor ferate, inclusiv tunelele şi lucrările de artă;
12. drumurile naţionale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale
europene;
13. canalele navigabile, cuvetele canalului, construcţiile hidrotehnice aferente
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canalului, ecluzele, apărările şi consolidările de maluri şi de taluzuri, zonele de
siguranţa de pe malurile canalului, drumurile de acces şi teritoriile pe care sunt
realizate acestea;
14. retelele de transport al energiei electrice;
15. spectre de frecvenţa şi reţelele de transport şi de distribuţie de
telecomunicaţii;
16. canalele magistrale şi reţelele de distribuţie pentru irigaţii, cu prizele
aferente;
17. conductele de transport al ţiţeiului, al produselor petroliere şi al gazelor
naturale;
19. digurile de apărare împotriva inundaţiilor;
20. lucrările de regularizare a cursurilor de ape;
21. cantoanele hidrotehnice, staţiile hidrologice, meteorologice şi de calitate a
apelor;
22. porturile fluviale, civile şi militare - terenurile pe care sunt situate acestea,
diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi
pentru alte activităti din navigaţia civilă, bazine, acvatorii şi senale de acces, drumuri
tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate
pe malul căilor navigabile, în fara incintelor portuare destinate activitaţilor de
navigaţie;
23. terenurile destinate exclusiv instrucţiei militare;
24. pichetele de grăniceri şi fortificaţiile de apărare a ţării;
25. pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru
îmbarcare-debarcare situate pe acestea şi terenurile pe care sunt amplasate;
26. statuile şi monumentele declarate de interes public naţional;
27. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice;
28. muzeele, colecţiile de artă declarate de interes public naţional;
29. terenurile şi clădirile în care îşi desfaşoară activitatea: instanţele
judecătoresti şi parchetele de pe lângă acestea; unităţi ale ministerului Apărării
Naţionale şi ale Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de informatii, precum şi
cele ale Directiei generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale,
cu excepţia celor dobândite din venituri proprii extrabugetare, care constituie
proprietatea privată a acestora.
II. Domeniul public judeţean este alcătuit din urmatoarele bunuri:
1. drumurile judeţene;
3. reţelele de alimentare cu apă realizate în sistem zonal sau microzonal,
precum şi staţiile de tratare cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente acestora.
III. Domeniul public local al oraselor este alcatuit din urmatoarele bunuri:
1. drumurile comunale, vicinale şi străzile;
2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum
şi zonele de agrement;
3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau
judeţean;
4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi
epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente;
5. terenurile şi clădirile în care îşi desfasoară activitatea consiliul local şi
primăria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile,
muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea;
6. locuinţele sociale;
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7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public
naţional;
8. bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, daca nu au
fost declarate de interes public naţional;
9. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al
statului şi dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de
drept privat;
10. cimitirele orăseneşti.
Anexa 3.14.
Anexa nr.1 la OG 43/1997 privind regimul drumurilor
LIMITELE
zonelor de siguranţă a drumurilor, podurilor şi viaductelor, în cale curentă şi
aliniament
a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei
drumului până la:
- 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la
nivelul terenului;
- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu
înălţimea până la 5,00 m inclusiv;
- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu
înălţimea mai mare de 5,00 m.
b) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de
siguranţă şi marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului următor:
Categoria drumului
Distanţa de la axul
drumului până la marginea
exterioară a zonei
drumului (m)

Autostrăzi
50

Drumuri
naţionale
22

Drumuri
judeţene
20

Drumuri
comunale
18

c) Zonele de siguranţă ale podului, care includ şi suprafeţe de teren aflate sub pod,
sunt:
- 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru
podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte
integrantă din pod);
- la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care
aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte
integrantă din pod).
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INTRAVILAN

EXTRAVILAN

Anexa 3.15.
Fişă sintetică zone de protecţie şi interdicţie faţă de drumurile publice
DN

Autostrăzi
Drumuri
express

Europene

Principale
Secundare

DJ

DC

Zona de
protecţie a
drumului
(din ax)

50 m

22 m

22 m

20 m

18 m

Interdicţie de
construire
(de la marginea
îmbrăcăminţii
asfaltice)

50 m

50 m

30 m

30 m

-

Distanţa minimă
între garduri sau
construcţii

-

26 m

26 m

24 m

20 m

Interdicţie de
construire
(de la marginea
îmbrăcăminţii
asfaltice)

-

-

-

-

-
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Anexa 3.16.
Regulamentul Parcului Natural Lunca Mureşului
CAPITOLUL I
ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA ŞI MANAGEMENTUL PARCULUI
NATURAL LUNCA MUREŞULUI
Art. 1.
(1) Parcul Natural LUNCA MUREŞULUI (PNLM), înfiinţat prin HG 2151/2004, este
arie protejată de interes naţional.
(2) Termenul care denumeşte în textul prezentului regulament Administraţia Parcului
Natural Lunca Mureşului este (APNLM).
(3) Termenul care denumeşte în textul prezentului regulament Parcul Natural Lunca
Mureşului este (PNLM).
Art. 2.
(1) Parcul Natural Lunca Mureşului face parte din categoria parcurilor naturale, ce au
drept scop protecţia si conservarea unor ansambluri peisagistice in care
interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zona
distincta, cu valoare semnificativa peisagistica si/sau culturală, deseori cu o mare
diversitate biologica, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative,
recreative si turistice.
(2) PNLM corespunde categoriei V IUCN – "Peisaj protejat: arie protejata
administrată in principal pentru conservarea peisajului si recreere".
(3) Limitele Parcului Natural Lunca Mureşului sunt cele stabilite în Hotărârea de
Guvern nr.2151/2004. Suprafaţa ariei protejate este de: 17.455,2 ha.
(4) În februarie 2006 zona a fost desemată şi Zonă Umedă de Importanţă
Internaţională, Sit Ramsar numărul 1606 şi denumirea de „Lunca Mureşului”.
(5) Prin HG 1284/2007 zona a devenit şi arie de protecţie specială avifaunistică cu
denumirea de „Lunca Mureşului Inferior” şi codul RO SPA0069, iar prin ordinul nr.
1964/2008 a devenit şi sit de importanţă comunitară cu codul RO SCI 0108 şi
aceeaşi denumire.
Art. 3.
(1) Zonarea internă a Parcului Natural Lunca Mureşului este cea aprobată prin HG
2151/2004 şi conform planului de management al parcului cuprinde:
o Zona de protecţie integrală: 1.037.5 ha;
o Zona de management durabil: 14.636,6 ha;
o Zona de dezvoltare durabilă: 1.781,1 ha
Art. 4.
Responsabilitatea managementului Parcului Natural Lunca Mureşului revine
Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului (APNLM) din cadrul Regiei Naţionale
a Pădurilor „Romsilva”. APNLM asigură coordonarea unitară a tuturor activităţilor de
pe raza sa, în vederea conservării biologice şi a utilizării durabile a resurselor
naturale în conformitate cu planul de management şi zonarea internă a parcului.
Planul de management şi prezentul regulament sunt avizate de Academia Româna şi
aprobate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului.
Art. 5.
Activităţile APNLM legate de conservarea biodiversităţii sunt aprobate şi coordonate
de Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Lunca Mureşului.
Art. 6.
Participarea factorilor interesaţi la gospodărirea ariei protejate se asigură prin
Consiliul Consultativ de administrare.
CAPITOLUL II
224

REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PARCULUI
NATURAL LUNCA MUREŞULUI
Silvicultură şi exploatări forestiere
Art. 7.
(1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în Parcului Natural
Lunca Mureşului se execută numai activităţi silvice prevăzute în amenajamentele
silvice (atât pentru pădurile de stat cât şi pentru pădurile private), cu respectarea
reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor şi a Parcului
Natural Lunca Mureşului.
(2) Amenajamentele silvice şi silvopastorale, atât pentru fondul forestier de stat cât şi
pentru cel privat de pe raza PNLM, nu pot fi supuse aprobării decât cu avizul
Consiliului Ştiinţific al Parcului în scopul punerii în concordanţă cu Planul de
Management al Parcului. Beneficiarul amenajamentului invită un reprezentant al
APNLM la conferinţele de amenajare.
(3) APNLM va fi consultată la alegerea locului de provenienţă a seminţelor cu care
urmează să se facă o împădurire pe raza PNLM.
(4) Se va consulta APNLM în alegerea modului de combatere a dăunătorilor
forestieri, insistând pentru combaterea biologică a acestora.
(5) Reprezentanţii APNLM vor fi înştiinţaţi şi invitaţi la conferinţele de amenajare a
pădurilor de pe raza parcului şi vor viza amenajamentele elaborate (dacă acestea ţin
cont de regimul de arie protejată a zonei).
(6) Tăierea de arbori monumentali, inventariaţi, cu valoare deosebită este interzisă;
(7) Este interzisă stocarea sau abandonarea de material lemnos pe traseele
desemnate pentru biciclete.
Vânătoarea
Art. 8.
(1) Acţiunile de evaluare a vânatului şi de interpretare a rezultatelor se fac de către
gestionarul fondului de vânătoare cu participarea APNLM; propunerile de recoltă din
afara zonelor de protecţie integrală de pe raza PNLM se avizează obligatoriu şi de
către APNLM pe baza evaluărilor vânatului făcute în comun cu administratorii
fondurilor de vânătoare.
(2) Gestionarul fondului de vânătoare are obligaţia de a anunţa APNLM despre
intenţia de organizare a evaluării vânatului, urmând să se ajungă de comun acord în
ceea ce priveşte data evaluării.
(3) Toate acţiunile de vânătoare prin metoda gonirii vânatului de pe suprafaţa parcului
vor fi raportate înainte de desfăşurarea lor administraţiei ariei protejate cu cel puţin 5
zile înainte;
(4) Este interzisă hrănirea artificială a vânatului în zona de protecţie integrală a ariei
protejate;
(5) Abandonarea tuburilor de cartuşe în interiorul ariei protejate este interzisă;
vânătorii sunt obligaţi a aduna aceste tuburi şi de a le abandona în locuri de
debarasare a deşeurilor.
(6) Utilizarea de lumini artificiale pentru iluminarea vânatului este interzisă.
(7) Utilizarea de chemători sau orice mijloace artificiale sau naturale (cu excepţia
hranei artificiale) de atragere a vânatului este interzisă.
(8) Utilizarea sau posesia de arme încărcate în vehiculele motorizate este interzisă în
interiorul PNLM.
(9) Este interzis accesul câinilor în zona de protecţie integrală a PNLM.
Pescuit
Art. 9.
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(1) Pescuitul se poate practica pe raza PNLM cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(2) La solicitarea expresă a APNLM se pot constitui zone de protecţie absolută unde
pescuitul să fie interzis, în scopul protejării habitatelor şi speciilor care conform
rezultatelor monitorizării pot fi la un moment dat periclitate.
(3) Este interzis practicarea pescuitului comercial în Parcul Natural Lunca Mureşului;
(4) Este interzis accesul cu ambarcaţiuni cu motor în perioada de prohibiţie la pescuit
în zonele de protecţie integrală pentru speciile de peşte
Art. 10.
Agricultura, păşunatul şi cositul
Pe păşunile situate în PNLM, păşunatul animalelor domestice se desfăşoară în
conformitate cu prevederile amenajamentelor silvo-pastorale şi a studiilor de
păşunat.
Deţinătorii legali ai păşunilor aduc la cunoştinţa APNLM conţinutul caietelor de sarcini
privind închirierea păşunilor. Administraţia PNLM are dreptul de a verifica în teren ca
numărul de animale domestice pe păşuni să fie conform capacităţii de suport pentru
animale a acestor păşuni, conform bonităţii păşunilor prevăzute în studiile mai sus
amintite.
Responsabilitatea exploatării păşunilor şi fâneţelor din PNLM este în sarcina
proprietarilor acestora (persoane fizice, asociaţii de proprietari sau comunităţi).
Consiliul Ştiinţific al PNLM participă la avizarea studiilor silvopastorale ce se
întocmesc pe raza PNLM.
(1) Este interzisă transformarea păşunilor sau fâneţelor în terenuri arabile fără
acordul administraţiei ariei protejate
(2) Este interzisă depăşirea capacităţii de suport a păşunilor;
(3) Pe raza PNLM nu este permis accesul animalelor domestice aparţinând
comunităţilor, asociaţiilor, firmelor sau persoanelor fizice care nu au sediul sau
respectiv domiciliul în localităţile din zona Parcului Natural Lunca Mureşului.
(4) Este obligatorie respectarea numărul maxim de animale domestice pe specii şi
categorii care intră pe păşuni, număr prevăzut în studiile silvopastorale ale fiecărei
păşuni şi a duratei optime de păşunat.
(5) Amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, încadrate în peisaj, este permisă
numai cu aprobarea APNLM;
(6) Este interzisă amplasarea locurilor de târlire în apropierea suprafeţelor acoperite
de apă-minim 50 m;
(7) Numărul admis de câini se stabileşte în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare,
câinii vor avea obligatoriu jujee şi pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte
adeverinţa de vaccinare.
(8) Trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face cu respectarea
reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/ proprietarii
de pădure.
(9) Terenurile agricole din cadrul Parcului Natural Lunca Mureşului se regăsesc în
zona dig-mal şi este interzisă utilizarea pesticidelor şi a îngrăşămintelor chimice; vor
putea fi utilizate îngrăşămintele organice sub formă de compost şi de gunoi de grajd,
care menţin sau refac conţinutul de humus din sol şi determină diminuarea acidităţii
solului.
(10) Este interzis păşunatul în interiorul zonelor de protecţie integrală..
(11) Este interzisă transformarea păşunilor sau fâneţelor în terenuri arabile fără
acordul administraţiei ariei protejate.
Utilizarea altor resurse
Art. 11.
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(1) Capturarea fără drept a oricăror specii din cadrul faunei sălbatice a PNLM nu este
permisă. Nu este permisă distrugerea vizuinilor, cuiburilor păsărilor sau colectarea
ouălor acestora în PNLM.
(2) Recoltarea humusului şi a solului este interzisă pe întreaga suprafaţă a parcului
cu excepţia suprafeţelor din zona de dezvoltare durabilă.
(3) Este interzisă exploatarea de ţiţei în cadrul zonelor de protecţie integrală.
(4) Este interzisă extragerea de agregate minerale din zonele de protecţie integrală şi
de management durabil, cu excepţia cazurilor în care siguranţa populaţiei este pusă
în pericol.
Construcţii şi alte proiecte de investiţii
Art. 12.
În Parcul Natural Lunca Mureşului în afara zonelor de intravilan, există următoarele
construcţii:
a. cantoane silvice;
b. stâne;
c. cantoane ce aparţin AN Apele Române;
d. staţii de pompare;
e. sonde;
f. construcţii izolate pe proprietăţi private
g. construcţii ilegale pe insule.
(1) Se interzice orice tip de construcţie în interiorul zonei de protecţie integrală şi în
zona de management durabil;
(2) Extinderea reţelelor de distribuţie (electrice, telefonice, gaze naturale, etc.) în
interiorul parcului se va face în afara zonelor de protecţie integrală, doar subteran,
astfel ca peisajul să nu fie afectat.
(3) Este interzisă consolidarea malurilor, decolmatarea albiei minore a Mureşului şi
alte lucrări de regularizare a Mureşului, în afara zonelor de dezvoltare durabilă, cu
excepţia în care siguranţa populaţiei sau lucrările de apărare sunt puse în pericol.
(4) Este interzis amplasarea de centrale eoliene în interiorul Parcului Natural Lunca
Mureşului şi în imediata vecinătate a acestuia.
(5) Este interzisă utilizarea oricărei suprafeţe din interiorul ariei protejate ca zonă de
antrenament pentru armată;
(6) Modificarea planurilor de urbanism pentru zonele din interiorul Parcului se face pe
baza documentaţiile de mediu şi se avizează de către Consiliul Ştiinţific al PNLM.
(7) Încălcarea condiţiilor din avizele elaborate de către PNLM se consideră ca
nerespectare a regulamentului PNLM.
Cercetare ştiinţifică
Art. 13.
(1) Recoltarea de probe şi eşantioane pentru temele de cercetare ştiinţifică, analize
sau ca material educativ se face conform protocoalelor stabilite cu APNLM.
(2) Activităţile de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PNLM se desfăşoară cu avizul
APNLM, care sprijină logistic şi financiar, în limita posibilităţilor aceste activităţi.
Activitatea de cercetare în PNLM efectuată de către colaboratori externi ai APNLM se
va desfăşura pe baza unui contract de cercetare încheiat cu APNLM.
(3) APNLM elaborează un plan anual de cercetare ştiinţifică, care se supune spre
aprobare Consiliului Ştiinţific.
(4) Activităţile de cercetare ştiinţifică în PNLM efectuate de colaboratori externi se vor
desfăşura pe bază de contracte de cercetare cu APNLM.
(5) APNLM va iniţia atunci când este cazul acţiuni de repopulare cu specii de plante
şi animale dispărute pe baza unor studii avizate de CŞ şi CMN.
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(6) Introducerea de specii exotice (specii care nu apar şi care nu au existat nici în
trecut în mod natural pe suprafaţa PNLM) este interzisă.
(7) Reconstrucţia naturală a habitatelor deteriorate se va face pe baza unui studiu
ştiinţific avizat de CŞ şi aprobat de Comisia Pentru Proptecţia Monumentelor Naturii
din cadrul Academiei Române.
(8) În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale care periclitează
integritatea ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe
baza unei documentaţii avizate de CŞ.
Turism, reguli de vizitare
Art. 14.
(1) În Parcul Natural Lunca Mureşului sunt permise activităţi de turism şi de educaţie,
cu respectarea regulilor de vizitare a Parcului, potrivit prezentului regulament.
(2) Circulaţia vehiculelor cu motor este permisă în interiorul PNLM numai pe
drumurile forestiere sau alte drumuri publice stabilite, până în dreptul indicatoarelor
sau barierelor care le limitează accesul; este interzis circulaţia cu mijloace motorizate
pe drumurile agricole, cu excepţia proprietarilor şi administratorilor acestor terenuri;
(3) Accesul mijloacelor de transport cu tonaj superior celui reglementat la intrarea în
Pădurea Ceala se face doar cu aprobarea Administraţiei Parcului Natural Lunca
Mureşului şi a Direcţiei Silvice Arad şi contra cost, în funcţie de perioada solicitată.
(4) Comercializarea de produse alimentare în zonele de protecţie integrală sau
management durabil din PNLM în alte locuri decât campingurile sau cabanele
autorizate este permisă numai cu acordul scris al APNLM şi cu respectarea legislaţiei
în vigoare privind comercializarea produselor alimentare şi evacuarea deşeurilor.
(5) Este interzisă utilizarea de topoare, macete, ferăstraie, mijloace mecanice de
tăiere etc. pentru tăierea materialului lemnos indiferent de starea în care se găseşte
acesta (excepţie cei care deţin autorizaţii de exploatare) pentru a fi utilizat ca lemn de
foc la locul de popas.
(6) Lansarea la apă a ambarcaţiunilor de agrement se va face numai din locuri
special amenajate şi semnalizate în acest scop.
(7) Amenajările turistice construite de administraţia ariei protejate sunt locuri publice
şi ca urmare este interzisă monopolizarea acestora.
(8) Este interzisă abandonarea de animale de companie în aria protejată.
(9) Este interzisă apropierea de maluri şi debarcarea pe plaje în perioada 1 martie –
1 iunie, când are loc cuibărirea păsărilor limicole;
(10) Este interzisă utilizarea accesului betonat de la Centrul de vizitare Ceala pentru
deprinderea şofatului.
(11) Excursiile de grup în PNLM, organizate de agenţii de turism, se desfăşoară
numai cu participarea unui ghid specializat al PNLM; orice activitate turistică şi de
agrement în Parcul Natural Lunca Mureşului se desfăşoară doar cu avizul prealabil al
APNLM.
(12) Animalele sălbatice pot fi periculoase; vizitatorii să nu se apropie la o distanţă
mai mică de 25 m de ele; hrănirea animalelor sălbatice nu este permisă.
(13) Este interzisă aprinderea focului în aria protejată în vetrele de foc amenajate,
după ora 20, cu excepţia locurilor de campare.
(14) Este interzisă parcurgerea traseelor de biciclete cu mijloace motorizate, în afara
administratorilor pădurii sau a firmelor care deţin autorizaţii de exploatare;
(15) În interiorul parcului este interzisă folosirea petardelor. Este interzis accesul în
parc cu arme cu aer comprimat, arcuri, arbalete sau alte arme letale, cu excepţia
vânătorilor autorizate sau a angajaţilor administratorilor fondurilor de vânătoare.
(16) Deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative,
se face numai cu aprobarea APNLM,după consultarea prealabilă a proprietarilor
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terenurilor respective sau a administratorilor acestor terenuri.
(17) Este interzis accesul cu ATV sau alte mijloace motorizate tip „all terrain vehicle”
în zona Ceala din Parcului Natural Lunca Mureşului, cu excepţia unor cazuri bine
justificate.
(18) Camparea pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureşului se reglementează
astfel:
Camparea este permisă numai în locuri desemnate şi semnalizate de Administraţia
Parcului;
a) Folosirea locului de campare se face cu respectarea regulamentul intern privind
locul de campare, afişat la intrarea în camping;
b) Săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor este interzisă;
c) Este interzisă camparea în zonele de conservare integrală a PNLM.
(22) Aprinderea focului de către turişti (vizitatori) pe teritoriul Parcului Natural Lunca
Mureşului se reglementează astfel:
a. aprinderea şi folosirea focului este permisă doar în vetrele special amenajate în
acest scop; doar lemnele uscate şi căzute pot fi folosite pentru foc;
b. pentru încălzit se poate folosi numai focul la instalaţii tip Primus, grătare metalice
cu locaş pentru folosirea focului.
c. este strict interzis tăierea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.
d. este interzisă deteriorarea vetrelor de foc.
(23) Regimul deşeurilor pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureşului se
reglementează astfel:
a. turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării
Parcului; deşeurile vor fi evacuate în afara parcului în locuri special amenajate pentru
colectare sau în containerele special destinate amplasate la intrările în Parc;
b. este interzisă debarasarea deşeurilor care provin din alte activităţi decât cele
turistice în containerele amplasate în zona de agrement Ceala;
c. responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor la spaţiile de cazare şi masă
din interiorul ariei protejate, cu respectarea condiţiilor legale, revine gestionarilor
cabanelor în cauză.
(24) Folosirea radiourilor, casetofoanelor a altor instrumente muzicale precum şi a
vocilor personale într-o manieră care provoacă deranjarea liniştii naturii şi deranjarea
celorlalţi turişti este interzisă în PNLM. Pentru organizarea de festivaluri, jocuri,
concursuri sportive, tabere etc., cei interesaţi vor cere aprobarea APNLM. Vizitatorii
nu vor genera zgomote de natura să deranjeze persoanele din jur (alţi vizitatori sau
rezidenţi ). Instalaţiile audio sau generatoarele vor fi oprite între orele 22-07.
(25) Este interzisă sculptarea, gravarea, scrierea sau vopsirea arborilor,
împrejmuirilor, barierelor, amenajărilor turistice sau a altor dotări ale parcului.
(26) Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau
lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de
către alte persoane; de asemenea este interzisă deteriorarea vegetaţiei lemnoase
prin legare, perforare, îndoire etc.
(27) Actele de vandalism, luptele, consumul şi traficul de droguri, propaganda,
cerşetoria, sunt interzise pe raza parcului; persoanele surprinse in astfel de ipostaze
vor fi predate autorităţilor competente.
(28) Abandonarea vehiculelor in raza parcului este interzisa; ele se vor ridica şi
transporta pe cheltuiala proprietarului sau a celui care le-a abandonat.
(29) Circulaţia vehiculelor cu motor aferente activităţii de exploatare şi transport a
masei lemnoase nu este permisă pe traseele desemnate pentru circulaţia bicicletelor
în perioadele cu umiditate excesiva; excepţie o constituie porţiunile de traseu de
biciclete care se suprapun drumurilor publice sau celor de exploatare agricolă.
(30) Arborii sau arbuştii limitrofi traseelor de biciclete, cu marcaj turistic, se
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exceptează de la tăiere.
(31) Aterizarea elicopterelor în PNLM fără autorizaţie prealabilă scrisă nu este
permisă decât în cazuri de extremă urgenţă.
(32) Accesul animalelor de companie în aria protejată (zona de extravilan) se face
doar cu ţinerea lor sub control tot timpul; animalele de companie vor fi ţinute
permanent sub observaţie de către proprietarul lor, astfel încât sa nu deranjeze
persoanele din jur şi să interacţioneze cu vânatul.
(33) Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi
indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele
turistice; de asemenea este interzisă intrarea în incinta oricărui stabiliment al APNLM,
loc îngrădit, pieţe de monitoring etc., unde un panou informativ notifică intrarea
interzisă.
(34) Este interzisă degradarea observatoarelor, adăposturilor, podeţelor, sau a
oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul ariei protejate.
(35) Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare nu este permisă în
PNLM; cei interesaţi pot obţine permis de la APNLM, contra plăţii tarifului aprobat.
(36) Spălarea autovehiculelor pe teritoriul PNLM în afara zonelor special desemnate
din zona de dezvoltare durabilă nu este permisă; folosirea oricăror substanţe chimice
(inclusiv substanţe pe bază de detergenţi) pe teritoriul PNLM nu este permisă.
(37) Este interzisă circulaţia ambarcaţiunilor cu motor cu o viteză mai mare de
35km/oră pe teritoriul PNLM. Viteza acestora se reduce la 5km/oră în momentul
trecerii (de la 100 m depărtare) pe lângă alte ambarcaţiuni cu motor sau fără motor.
(38) Este interzis accesul cu câini în zona de protecţie integrală;
(39) Este interzis folosirea SkiJet-urilor în Parcul Natural Lunca Mureşului.
(40) Este interzisă blocarea căilor de acces pentru biciclete prin orice mijloc care
duce la imposibilitatea sau restricţionarea trecerii prin anumite locaţii.
(41) Este interzis accesul cu mijloace motorizate sau staţionarea pe plajele de-a
lungul Râului Mureş.
CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE
Art. 15.
Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea
disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în
vigoare.
Art. 16.
Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul APNLM precum şi de
către împuterniciţi ai APNLM. Personalul împuternicit să aplice Regulamentul îşi va
dovedi identitatea cu legitimaţii al căror format va fi popularizat în mass-media şi pe
panourile informative de la intrările în Parc.
Art. 17.
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute prin Regulament se face de
către personalul APNLM, de către împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale de Control,
(Garda Naţională de Mediu, Autorităţii Publice Centrale şi Teritoriale care răspunde
de Silvicultură şi Agricultură.
Art. 18.
APNLM are obligativitatea de a sesiza instituţiile abilitate despre toate încălcările
prezentului regulament a căror soluţionare nu ţine de competenţa administraţiei
parcului.
Art. 19.
Prezentului regulament poate fi modificat la propunerea APNLM, şi cu avizul
consiliilor ştiinţifice, consiliilor consultative de administrare şi al Agenţiei Naţionale
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pentru Arii Naturale Protejate şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
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