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CUPRINS 
 

1. Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale PUG, 
precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante.  

   
2. Aspectele relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei 

sale probabile în situaţia neimplementării PUG  
 

3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată 
semnificativ. 

 
4. Probleme de mediu existente, relevante pentru PUG 

 
5. Obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional,   

comunitar sau internaţional, care sunt relevante pentru PUG şi 
modul în care s-a ţinut cont de aceste obiective şi de orice alte 
consideraţii de mediu în timpul pregătirii PUG  

 
6. Efecte potenţiale semnificative asupra mediului, inclusiv asupra 

aspectelor ca: biodiversitatea, populaţia, sănătatea umană, 
fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile 
materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic şi 
arheologic, peisajul şi asupra relaţiilor dintre aceşti factori. 

 
7. Efecte posibile semnificative asupra mediului, inclusiv asupra 

sănătăţii, în context transfrontier. 
 

8. Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de 
complet posibil orice efect advers asupra mediului al 
implementării PUG  

 
9. Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor 

alese şi o descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea, 
inclusiv orice dificultăţi întâmpinate în prelucrarea informaţiilor 
cerute. 

 
10. Descrierea măsurilor pentru monitorizarea efectelor semnificative                          
   ale implementării PUG 

     11. Rezumat fără caracter tehnic al informaţiei. 
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RAPORTUL DE MEDIU LA 

 
ACTUALIZARE P.U.G. – PLAN URBANISTIC GENERAL 
MUNICIPIUL REGHIN, JUD. MUREŞ   
 

INFORMATII GENERALE 
 

TITULARUL PROIECTULUI:   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN , JUD. MUREŞ   
TEL. 0265/511112, 511113 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REGHIN 
 
AMPLASAMENT :  MUNICIPIUL REGHIN, JUD. MUREŞ 
PROIECTANT:  SC PROIECT SA, TG. MUREŞ 
    

Autorul atestat al raportului de mediu:  ing.Gheorghe Brăiescu 
Expert Evaluator de Mediu, atestat nr. EIM–04-004/2006. 
Denumirea proiectului: ACTUALIZARE P.U.G. – PLAN 
URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL REGHIN, JUD. MUREŞ   
 

1. Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale PUG 
precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante. 

 

Definitii si prevederi generale 
evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea 
publicului şi a autorităţilor publice interesate de efectele implementării 
planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu 
şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea 
informării asupra deciziei luate; 

raport de mediu - parte a documentaţiei planurilor sau programelor 
care identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative 
asupra mediului ale aplicării acestora şi alternativele lor raţionale, 
luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă; 

 
Evaluarea strategica de mediu este un instrument folosit in mod 
sistematic la cel mai înalt nivel decizional, care facilitează, inca de 
foarte devreme, integrarea considerentelor de mediu in procesul de 
luare a deciziilor, conduce la identificarea masurilor specifice de 
ameliorare a efectelor si stabileşte un cadru pentru evaluarea 
ulterioara a proiectelor din punct de vedere al protectiei mediului. 
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Evaluarea strategica se aplica, de către unele state si la nivel de politici 
si chiar de legislaţie, fiind o metoda de asigurare a unei dezvoltări 
durabile. In acest sens, s-a dezvoltat un instrument internaţional, pe 
care si România l-a semnat la Kiev in 2003, Protocolul privind 
evaluarea strategica de mediu - acesta se refera la planuri, programe, 
politici si legislaţie care pot face obiectul evaluării de mediu. 
Evaluarea strategica de mediu s-a dezvoltat ca măsura de precauţie, la 
nivel decizional înalt, deoarece evaluarea impactului la nivel de proiect 
s-a dovedit o măsura destul de limitativa si slaba, si in consecinţa, 
insuficienta. Aceasta, datorita momentului târziu in procesul decizional, 
in care se aplica procedura EIA la proiecte. Astfel, răspunsurile la 
întrebările adresate la nivelul cel mai înalt, de tipul “ce fel de 
dezvoltare trebuie sa aibă loc, unde si daca acesta trebuie intradevar 
sa aibă loc” au fost, de cele mai multe ori, nefundamentate din punct 
de vedere al protectiei mediului. 
Evaluarea de mediu sau “evaluarea strategica de mediu” se aplica la 
cel mai înalt nivel decizional sau de planificare, de exemplu la 
dezvoltarea politicilor, strategiilor si, evident al planurilor si 
programelor. In acest mod se poate focaliza pe “sursa” impactului 
asupra mediului si nu pe “rezolvarea” simptomelor apărute in 
urma producerii impactului. 
 
Evaluarea strategică de mediu (SEA) este un instrument utilizat pentru 
minimizarea riscului şi pentru maximizarea efectelor pozitive ale 
planurilor şi programelor de mediu propuse. Directiva Consiliului 
European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri 
şi programe asupra mediului (denumită în continuare Directiva SEA) 
cere ca SEA să fie efectuată în faza de elaborare a unui plan sau 
program, precum şi elaborarea unui raport de mediu, efectuarea 
de consultări şi luarea în considerare a raportului de mediu şi a 
rezultatelor consultărilor în procesul de luare a deciziilor.  
România a transpus Directiva SEA prin Hotărârea de Guvern nr. 
1076/2004 privind SEA. 
Procesul de programare a politicii de coeziune analizează şi propune 
intervenţii pentru dezvoltare. Procesul SEA examinează rezultatele 
individuale ale procesului de planificare şi poate propune modificări 
necesare pentru a maximiza beneficiile pentru mediu generate de 
propunerea de dezvoltare şi pentru a minimiza riscurile şi impacturile 
negative ale acestora asupra mediului.  
Ca atare, procesul de programare şi procesul SEA urmează o logică 
similară, aceasta constituind baza abordării recomandate de 
implementare a proiectului. 
În plus, SEA este un instrument cheie nu doar pentru “ecologizarea” 
planurilor şi programelor (îmbunătăţirea acestora în corelaţie cu 
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politica de mediu), ci şi pentru îmbunătăţirea logicii şi consecvenţei 
generale ale acestora, precum şi a şanselor de reuşită în cadrul 
obiectivelor generale ale politicii de coeziune, furnizând legături intre 
procesele de planificare paralele (cum ar fi planificarea ex-ante 
sau planificarea naţională strategică) şi contribuţia la dezvoltarea 
durabilă. 
Mai mult, cerinţele Directivei SEA trebuie interpretate astfel încât ONG-
urile de mediu din România şi societatea civilă să aibă o implicare 
efectivă în procesul de consultare şi să poată fi informate cu privire la 
evaluarea strategică de mediu la care să şi contribuie la evaluarea 
strategică de mediu. 
 

Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia: 
Prezentul Raport de mediu  vizează: 
- stabilirea problemelor cheie care trebuie luate în considerare în 
cadrul elaborării  Actualizării PUG Reghin; 
- analiza contextului elaborării Proiectului de Actualizare a PUG şi 
posibilele tendinţe viitoare în cazul în care PUG- actualizat nu este 
implementat; 
- identificarea unui set optim de obiective şi priorităţi de dezvoltare 
specifice; 
- identificarea măsurilor optime care pot permite cel mai bine 
realizarea obiectivelor; 
- propune un sistem optim de monitorizare şi gestionare; 
- asigură consultări în timp util şi eficiente cu autorităţile relevante şi 
publicul interesat, inclusiv cu cetăţenii şi grupuri organizate interesate; 
- informează factorii de decizie cu privire la documentul de programare 
şi posibilele impacturi ale acestuia; 
- notifică autorităţile relevante şi publicul general cu privire la forma 
finală a PUG- actualizat şi motivele adoptării acestuia. 
Evaluarea versiunii finale a PUG – actualizat s-a bazat pe următoarele 
etape: 
- Analiza principalelor probleme şi tendinţe de mediu din zona 
analizată a intravilanului municipiului Reghin. 
- Analiza planurilor şi programelor de mediu relevante şi a strategiilor 
conexe la nivel local. 
- Stabilirea obiectivelor de mediu relevante pentru PUG-actualizat. 
- Evaluarea părţii descriptive a PUG– actualizat dacă reflectă în mod 
corespunzător principalele probleme de mediu relevante pentru PUG. 
- Propunerea unor indicatori de mediu pentru monitorizarea 
impacturilor de mediu ale implementării PUG-actualizat. 
- Propunerea criteriilor de mediu pentru selecţia proiectelor. 
- Compilarea versiunii finale a raportului de mediu. 
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Planul Urbanistic General al municipiului Reghin are caracter de 
reglementare şi răspunde programului de amenajare a teritoriului cât 
şi programului de dezvoltare a localităţii. 
Planurile urbanistice generale constituie documentaţiile pe baza cărora 
se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile pe care trebuie să le 
adopte administraţia locală pe perioada de acţiune a PUG (cca.4-5 
ani).  
Planurile urbanistice, orientează aplicarea unor politici coerente în 
domeniul amenajării teritoriului şi a asigurării construirii acestuia în 
conformitate cu principiile de urbanism şi cu respectarea legislaţiei în 
vigoare. 
Documentaţiei Planului Urbanistic General i se asociază şi 
Regulamentul de Urbanism, întocmit pe baza acestuia.  
PUG precizează modul şi condiţiile în care se poate construi pe 
teritoriul municipiului, menţionând documentaţiile tehnice necesare a 
se întocmi pentru obţinerea autorizaţiei de construire. 
Competenţe de apreciere: 
Prin ordinul MLPAT nr.91/1991, a fost aprobată procedura de 
autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute prin legea 
nr.50/1991.  
Planurile urbanistice generale ale municipiilor se avizează de Direcţia 
Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean de MLPAT, şi se aprobă de 
Consiliul Municipal Reghin. 
După aprobare Planul Urbanistic General cât şi regulamentul de 
urbanism, devin acte de autoritate ale administraţiei locale. 
Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Reghin a fost 
întocmită pe baza cererii  Consiliului Municipal Reghin, lucrarea se 
elaborează pe baza cadrului conţinut prevăzut în Ordinul MLPAT 
nr.13/1999, cu respectarea Legii nr.50/2005 republicată şi a HG 
nr.525/1995, HG nr.70/1996, HG nr.507/1997, HG nr.6/1998 şi HG 
59/1999. 
Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Reghin 
reprezintă aducerea la zi a Planului Urbanistic General elaborat în anul 
1997. Acest proiect constituie documentaţia de bază, care stabileşte 
obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare ale Municipiului Reghin 
pe o perioadă determinată - în baza analizei multicriteriale a situaţiei 
existente. 
Principalele elemente de fond ale Planului Urbanistic al 
Municipiului Reghin sunt următoarele:  
- includerea în intravilan a tuturor zonelor existente construite şi 
amenajate, situate pe teritoriul administrativ al municipiului la data 
elaborării PUG-lui. 
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- adăugarea la intravilanul existent al tuturor suprafeţelor atribuite 
prin legea nr.18/1991, 1/2000 şi 247/2005, care se pretează pentru 
construcţii de locuinţe şi alte funcţiuni, cât şi cele necesare pentru 
prima etapă de dezvoltare a localităţii. 
- materializarea urbanistică a programului de dezvoltare a localităţii, în 
baza propunerilor colectivităţii locale. 
- definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de 
utilitate publică 
- posibilităţile de realizare a obiectivelor propuse în condiţiile 
respectării dreptului de proprietate. 
-  realizarea centurii ocolitoare a municipiului precum şi a lucrărilor 
conexe necesare. 
Conţinutul regulamentului de urbanism referitor la utilizarea 
terenurilor şi a construcţiilor analizând proprietăţile din cadrul 
localităţii şi în teritoriu, tratează următoarele probleme : 
- stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan; 
- zonificarea funcţională a terenurilor din localitate şi stabilirea 
regimului juridic al    acestora, printr-un sistem de reglementări şi 
servituţi adecvate; 
- stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau 
definitivă de construire; 
- stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora;  
- potenţialul economic al localităţii; 
- organizarea circulaţiei şi a transporturilor; 
- echiparea tehnico-edilitară; 
- restabilirea, protecţia şi conservarea mediului; 
- condiţii şi posibilităţi de realizare a obiectivelor de utilitate publică; 
- stabilirea modului de utilizare a terenurilor şi condiţiile de 
conformitate şi realizarea construcţiilor; 
- corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea 
spaţiului; 
Reglementările enunţate în PUG se detaliază şi se întăresc prin 
regulamentul local de urbanism. 
SURSE DOCUMENTARE  ALE PUG ACTUALIZAT REGHIN 
- Ridicarea topografică a oraşului întocmită la scara 1: 5.000 şi 1 : 
10.000, pe cale aerofotogrametrică, completată de S.C. PROIECT S.A. 
cu amplasamentele construcţiilor realizate până în prezent; 
- Datele preconizate de secţiile de resort de specialitate ale Primăriei 
Municipiului Reghin; 
- Date statistice culese de la Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş; 
- Schiţa de sistematizare a oraşului Reghin elaborată de I.P.J. Mureş în 
anul 1985 cu nr.0750.0; 
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- Planurile Urbanistice Generale etapa I - faza studiu cu 
nr.1902.0/1991 şi Planul Urbanistic General etapa II cu 
nr.2562.0/1993, elaborate de S.C. PROIECT S.A. Tg-Mureş; 
- Planul Urbanistic General cu nr.2562.1/1997, elaborat de SC 
PROIECT SA Tg-Mureş; 
- Introducerea PUZ- uri şi PUD- uri elaborate în planurile PUG. 
În timpul scurs de la elaborarea PUG 1997, în evoluţia Municipiului 
Reghin au intervenit o serie de modificări care se referă în special la 
diminuarea numărului populaţiei, cât şi restructurarea unităţilor 
economice de pe raza municipiului. 
În principal zonele destinate diferitelor funcţiuni în cadrul localităţii au 
rămas aceleaşi, dar acestea s-au restructurat şi dezvoltat în special 
întreprinderile de prestări de servicii, comerciale, dar şi de industrie. 
Întreprinderile comerciale şi de prestări de servicii au folosit ca 
amplasament in mod  special construcţiile existente, reorganizând 
spaţiile de la parterul lor. S-au construit în acelaşi timp şi unităţi noi, în 
special pe arterele de intrare în municipiu. Astfel pe străzile Iernuţeni, 
Pandurilor, M. Viteazul s-au amenajat o serie de unităţi comerciale şi 
de prestări de servicii, atât în construcţii existente cât şi construcţii noi 
la intrarea din spre Petelea, la intrarea dinspre Suseni, cât şi la cea 
dinspre Bistriţa. În zona de nord la ieşirea spre Suseni s-a înfiinţat o 
şcoală particulară. 
De asemenea s-au dezvoltat şi zonele de locuit prin construirea de 
locuinţe pe loturi proprietate privată. Aceste construcţii de locuinţe 
sunt executate pe întreg teritoriului intravilan al municipiului, dar cu 
precădere în zona str. Vânătorilor, spre ieşirea spre Dedrad, la ieşirea 
spre Suseni, la ieşirea spre Bistriţa, dar şi în zona Apalina.  
Aceste zone au un potenţial major de dezvoltare. 
O altă zonă cu un ridicat potenţial de dezvoltare, este zona Pădurii 
Rotunde, unde s-au elaborat PUZ şi PUD. 
În municipiu, în special pe arterele importante de circulaţie, se 
reabilitează faţadele şi clădirile existente. 
În privinţa populaţiei se remarcă o scădere a populaţiei în raport cu 
anul 1997, astfel la nivelul anului 1997 populaţia Municipiului Reghin 
era de 39.240 locuitori, iar la recensământul din anul 2002, populaţia 
înregistrată era de 36.258 locuitori, se constată astfel o diminuare cu 
8% a populaţiei municipiului.  
Municipiul Reghin se numără printre cele 7 oraşe ale judeţului Mureş, 
cu o populaţie de 36.258 locuitori, fiind al doilea ca ordin de mărime. 
Principalele funcţiuni ale localităţii sunt: 
- Centru industrial, având ca principale ramuri, industria de prelucrare 
a lemnului, alimentară, confecţii, încălţăminte si construcţii de maşini; 
- Centru coordonator economic, administrativ şi social-cultural al 
comunelor din jur.  
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Acest PUG actualizat va fi relaţionat cu următoarele proiecte 
aflate în diferite stadii: 
- Studiu de fezabilitate pentru arterele ocolitoare pe direcţiile Bistriţa-
Cluj şi Topliţa, care se va realiza în perioada următoare; 
- Extinderea reţelei stradale în cartierele noi propuse; 
- Finalizarea planurilor urbanistice de zonale şi de detaliu pentru noile 
cartiere de   locuinţe propuse; 
- Extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile şi a reţelelor de 
canalizare; 
- Extinderea sistemului de asigurarea a sănătăţii prin mărirea spitalului 
municipal; 
- Extinderea zonelor de locuit şi asigurarea lor cu utilităţi în terenurile 
cuprinse în intravilanul localităţii; 
- Realizarea unor magazine de dimensiuni mari tip SUPERMARKET. 
- Se propune construirea unui centru cultural, cuprinzând un 
cinematograf, şi alte spaţii pentru expoziţii, săli de conferinţe, în zona 
centrală a cartierului Unirii, unde în planurile urbanistice zonale şi de 
detaliu s-au prevăzut asemenea construcţii. 
- Se propune amenajarea unor zone de agrement pe terenul din 
cartierul Unirii în zona dintre râul Mureş şi canalul Morii, unde este 
posibil de amenajat o puternică bază de agrement a municipiului. 
- Se mai propune amenajarea unor zone de agrement în cartierul 
Iernuţeni pe malul canalului Morii, cât şi în zona pădurii rotunde. 
- Este necesară asigurarea unui minim de 20,2 mp/loc. la spaţiile verzi 
din cartiere, rezultând un deficit de 8,63 ha. 
- Se propune realizarea proiectului de arteră de ocolire a municipiului 
pentru care se vor realiza o serie de pasaje denivelate, atât cu calea 
ferată, cât şi cu arterele principale din municipiu.  
Aceste lucrări vor ajuta la fluidizarea circulaţiei şi la separarea 
traficului de tranzit de cel local. Acest proiect va asigura ieşirile din 
municipiu pe direcţiile Bistriţa-Cluj, Topliţa şi Tg-Mureş. 
 
Planurile Urbanistice Generale constituie documentaţiile de bază prin 
care se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile pe care trebuie să le 
adopte administraţia locală pe perioada de acţiune a P.U.G. – ului. 
Planul urbanistic orientează aplicarea unor politici coerente în domeniul 
amenajării teritoriului şi a investiţiilor în conformitate cu principiile de 
urbanism şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
Prin P.U.G. sunt inventariate zonele ce necesită studii aprofundate 
P.U.D. sau P.U.Z., restricţii temporare în zone rezervate unor 
operaţiuni viitoare de anvergură, coordonarea diferitelor strategii de 
urmat în domenii complexe: construcţii, circulaţie, protecţia mediului 
etc. 
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Se poate spune că acest instrument, pus la dispoziţia comunităţii 
locale pe o perioadă de cca. 10 ani, îşi atinge scopul în măsura în care 
politicile locale în viitor vor reuşi aplicarea consecventă a câtorva 
principii derivate din P.U.G.  

Acestea sunt: 
- Minimalizarea consumului de resurse, 
- Maximizarea reutilizării, 
- Utilizarea resurselor regenerabile şi reciclabile, 
- Protecţia mediului natural, 
- Crearea unui mediu sănătos, conservarea potenţialului 

natural existent, 
- Urmărirea calităţii superioare în crearea mediului construit 

(conservarea energiei, crearea confortului, calitatea 
imaginii). 

- extinderea zonelor împădurite din teritoriu, 
 
 
2. Aspectele relevante ale stării actuale a mediului şi ale 
evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării P.U.G. 
 Această parte a raportului prezintă principalele subiecte abordate şi 
identifică problemele legate de mediu şi sănătate publică. 
Analiza situaţiei de mediu a fost realizată pentru toate aspectele de 
mediu identificate în etapa în care s-a stabilit aria de acoperire a 
proiectului. Aceste aspecte sunt următoarele: aer, apă, sol, 
schimbarea climei, biodiversitatea, sănătate umană, gestiunea riscului 
de mediu, eficienţa resurselor si conservarea/gestiunea durabilă a 
resurselor, moştenirea de mediu şi culturală, eficienţa energetică şi 
sursele reciclabile de energie, conştientizarea cu privire la chestiunile 
de mediu şi turismul durabil. 
 
Caracteristicile reliefului din zona municipiului Reghin 
Municipiul Reghin este situat în zona premontană, vatra veche a 
oraşului organizându-se pe terasa superioară a râului Mureş de unde a 
coborât în timp, în special cu activităţi economice spre zona de luncă. 
O mică parte din casele de locuit şi din cimitire au ocupat versanţii din 
partea de nord a acesteia. Terasa superioară a râului Mureş se află la 
cota de 395 m, respectiv cu cca.27 - 30 m deasupra luncii, a cărei cote 
se înscriu între 362 şi 365 m. Terasa superioară a râului Mureş se 
racordează la zona de luncă cu pante de cca.10%, însă în unele cazuri 
şi cu pante între 25-35% neconstruibile, situate de obicei în fundul 
curţilor. 
În partea de nord-vest se întinde un şir de dealuri care ating cota de 
450 m, cel mai important vârf fiind la Pădurea Rotundă având cota de 
477 m. Dealurile de pe terasa superioară a râului Mures, sunt brăzdate 
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de trei văi adânci, puternic erodate, cu caracter torenţial, care se varsă 
în canalul Mureş. Aceste pâraie sunt: Agricultorilor, Trandafirilor şi 
Temniţei. 
 
Reţeaua hidrografică 
Reţeaua hidrografică a Municipiului Reghin este dominată de râul 
Mureş, care drenează municipiul pe o lungime de cca.4 Km.  
Afluentul principal al râului Mureş este râul Gurghiu în partea stângă a 
cursului şi pâraiele Agricultorilor, Trandafirilor şi Temniţei în partea 
dreaptă a cursului. 
Râul Mureş traversează municipiul pe direcţia nord- sud, iar râul 
Gurghiu pe direcţia est-vest, confluenţa cu râul Mureş situându-se în 
amonte de municipiu. 
În decursul timpurilor s-au executat o serie de lucrări hidrologice, 
respectiv canale, în scopul asigurării funcţionării unor întreprinderi si a 
asigurării cu energie electrică prin hidrocentrale. Astfel din cursul 
râului Mureş, printr-un baraj se desprinde  canalul Mureş, care asigura 
debitul de apă necesar funcţionării uzinei electrice cât şi alimentarea 
cu apă a tăbăcăriilor şi altor unităţi cu caracter industrial.  
Astăzi canalul Mureş nu mai are funcţiuni de alimentare cu apă 
industrială, ci numai de colectare a apelor pluviale din zona de nord-
vest  a municipiului.  
Canalul Gurghiu străbate zona de est a municipiului unde sunt 
amplasate în special industriile şi care se varsă în râul Mureş în aval de 
municipiu. Canalul Gurghiu se desprinde din cursul râului prin 
intermediul unui baraj, în zona căruia se află amplasată uzina de apă a  
municipiului. 
Sistemul de baraje de pe râurile Gurghiu şi Mureş, împreună cu  diguri 
realizate după inundaţiile din anul 1970, formează un sistem hidrologic 
care menţine nivelul apelor care traversează zona construită a 
oraşului, sub nivelul cotei de inundabilitate. 
Cu ocazia construirii cartierelor Unirii şi Libertăţii, s-au executat lucrări 
de regularizare a pâraielor Temniţei şi Trandafirilor. 
 
Caracteristicile geotehnice 
Teritoriul administrativ al Municipiului Reghin ocupă o suprafaţă de 
5.6588,89 ha. Acesta este situat într-o zonă în care se întâlnesc două 
unităţi diferite din punct de vedere geologic şi structural şi anume: 

- zona anticlinelor diapire estice; 
- zona de cuvetă a bazinului Transilvaniei cu straturi slab 
dislocate. 

Teritoriul şi împrejmuirile Municipiului Reghin prezentând o 
complexitate geomorfologică remarcabilă. 
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Municipiul este situat în zona de confluenţă a râurilor Mureş şi Gurghiu. 
După îngustarea văii Mureşului de la Brâncoveneşti - Ideciu de jos, 
Jabeniţa, valea se lărgeşte şi se formează o depresiune mare în care 
se constată o convergenţă a râurilor şi pâraielor afluente. 
Geologia generală a teritoriului Municipiului Reghin se caracterizează 
prin dezvoltarea largă de suprafaţă sau de mică adâncime a 
sedimentelor de argile marnoase şi care în funcţie de poziţia 
geomorfologică sunt acoperite cu diferite roci sedimentare.  
În acele zone unde straturile de bază nu au fost acoperite cu 
sedimente permeabile (pietriş sau nisip) care drenează mai repede 
apele de infiltraţie, straturile de bază se alterează.  
Prin acest proces în masa rocilor apar o serie de fisuri, care permit 
circulaţia apei chiar şi în masele argiloase. 
 
Riscuri naturale 
Se constată că în perimetru construibil al municipiului nu sunt 
probleme deosebite în ceea ce priveşte amplasarea construcţiilor, 
excepţie făcând zonele din imediata apropiere a râului Mureş, pe 
terenurile obţinute în urma lucrărilor de îndiguire, unde nivelul apelor 
freatice este foarte ridicat, iar terenul bun de fundare se află la mare 
adâncime datorită stratului gros de aluviuni.  
Aceste terenuri se situează în zona de nord a localităţii. 
În restul localităţii terenurile sunt propice pentru construire fără să 
prezinte dificultăţi speciale. 
Din cele de mai sus se constată că marea majoritate a terenurilor 
cuprinse în perimetrul construibil al localităţii sunt favorabile pentru 
construire. 
 
În cazul în care P.U.G.  nu va fi implementat pot apărea aspecte 
negative ale dezvoltării viitoare a zonei municipiului Reghin deoarece 
construcţiile se vor face fără respectarea Regulamentului local de 
urbanism aferent  P.U.G. 
O dată aprobat împreună cu P.U.G. –ul din care face parte, 
Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al 
administraţiei publice locale şi instituie reguli specifice de urbanism în 
teritoriul considerat. 
Actualizarea P.U.G. Reghin  va avea un impact social şi economic 
pozitiv datorită propunerilor urbanistice, sociale, economice şi de 
protecţie a mediului 
În cazul PUG REGHIN - actualizat, nu există nici o zonă cuprinsă în 
Reţeaua Natura 2000, proiectul fiind unul local, amplasat în 
intravilanul municipiului. 
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3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată 
semnificativ. 
 
Teritoriul administrat aparţinător Municipiului Reghin cuprinde 
5.588,89 Ha.  
Modul de folosinţă a terenurilor se prezintă la sfârşitul anului 2002 
astfel: 
Suprafaţa administrată              Ha                 % 
din care : 
- Teren agricol   4.030,80 Ha  72,10 % 
- Păduri               551,13 Ha             9,90 % 
- Alte folosinţe   1.006,96 Ha  18,00 % 
Structura fondului funciar reflectă caracteristicile zonei premontane, în 
care este situat Municipiul Reghin, cu un procent relativ ridicat de 
păduri. Terenurile agricole cuprind culoarul larg al luncii Mureşului. 
Suprafaţa agricolă se prezintă astfel pe categorii de folosinţă: 
Total suprafaţă agricolă   3.782,87 Ha    100,00      % 
din care : 
- arabil     2.318,00 Ha  61,00 % 
- păşuni    353,00Ha             9,34 % 
- fâneţe    205 ,00Ha             5,42 % 
- vii       47 ,00Ha             1,24 % 
- livezi    859,87 Ha            23,00 % 

 
Din terenul agricol 61,00 % îl reprezintă teren arabil şi dealurile 
submontane cu preponderenţa livezilor.  
Pomicultura reprezintă  peste 23,00 % din terenurile agricol. 
În situaţia de a fi afectate semnificativ sunt zonele cu riscuri naturale, 
concret zonele inundabile periodic.  
Se constată că în perimetru construibil al municipiului nu sunt 
probleme deosebite în ceea ce priveşte amplasarea construcţiilor, 
excepţie făcând zonele din imediata apropiere a râului Mureş, pe 
terenurile obţinute în urma lucrărilor de îndiguire, unde nivelul apelor 
freatice este foarte ridicat, iar terenul bun de fundare se află la mare 
adâncime datorită stratului gros de aluviuni.  
Aceste terenuri se situează în zona de nord a localităţii. 
În restul localităţii terenurile sunt propice pentru construire fără să 
prezinte dificultăţi speciale. 
Din cele de mai sus se constată că marea majoritate a terenurilor 
cuprinse în perimetrul construibil al localităţii sunt favorabile pentru 
construire. 
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Elemente demografice şi sociale 
 
Numărul şi evidenţa populaţiei  
Numărul populaţiei Municipiului Reghin (populaţie stabilă) prezintă o 
creştere numerică relativ uniformă între recensămintele efectuate în 5 
ianuarie 1977 şi 7 ianuarie 1992. 
Conform datelor statistice evoluţia populaţiei se prezintă în felul 
următor : 
        recensământ                recensământ 

1977    1985     1992  1997         2002 
Populaţie stabilă 
               30.242        35.944  39.328 39.240       6.258 
 
Dinamica populaţiei Municipiului Reghin 
1985 faţă de 1977  1990 faţă de 1985      1992 faţă de 1990 
+18,85 %             +9,41 %                   -0,88 % 
 
1997 faţă de 1990  2002 faţă de 1997 
- 0,22 %             - 7,59 % 
Ritmul mediu anual de creştere în perioada 1977 - 1992 a fost de 1,92 
% 
În dinamica populaţiei municipiului, se observă în prima parte o 
creştere până în anul 1990, apoi urmează o scădere a numărului 
populaţiei.  
Scăderea populaţiei din anul 1997 a fost în medie de 1,51 %.  
Acest lucru se datorează atât migraţiei populaţiei cât şi a mortalităţii. 
Din tabelul următor rezultă datele caracteristice ale fondului construit 
existent, obţinute de la Direcţia Judeţeană de Statistică, pe baza 
recensământul din 2002 pentru Municipiul Reghin rezultă : 
Fondul de locuinţe prezintă următoarele caracteristici:  

- nr. locuinţe   =   12.447 
- nr. camere de locuit  =   28.599 
- suprafaţa locuibilă  = 524.721 
- Nr. de gospodării ale populaţiei= 12.554 

  - Nr. persoane în gospodării =36.539 
Raportat la numărul total al populaţiei, rezultă un indice de 14,36 mp 
arie locuibilă pe locuitor. 
Suprafaţa unui apartament mediu rezultată este de 42,15 mp. 
În calcul nu sunt luate locuinţele folosite din necesitate, care la nivelul 
localităţii sunt minimale. 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ing. Brăiescu Gheorghe EIM 04-0047/2006, Raport de mediu la P.U.G..  REGHIN  

 15 

Caracteristici ale factorului de mediu apa           
Sunt supuse protecţiei ca resurse pentru aprovizionarea populaţiei şi 
satisfacerea celorlalte nevoi ale economiei naţionale, apele de 
suprafaţă şi subterane, albiile şi malurile apelor de suprafaţă, lucrările 
existente construite de ape sau în legătură cu acestea. 
Protecţia apelor se asigură prin: 
a). desfăşurarea coordonată a acţiunilor necesare pentru conservarea, 
dezvoltarea şi valorificarea optimă a resurselor de apă în baza 
planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice şi a planului de 
amenajare a apelor de pe teritoriul ţării. 
b). folosirea raţională a apei cu respectarea reglementărilor stabilite de 
organele de specialitate, evitarea risipei de apă în toate domeniile, 
precum şi creşterea gradului de reutilizare a apei. 
c). realizarea şi darea în funcţiune în termenele planificate a lucrărilor, 
instalaţiilor şi dispozitivelor destinate prevenirii şi combaterii poluării 
apelor, exploatarea la parametri proiectaţi a acestora. 
d). întreţinerea şi exploatarea potrivit prevederilor legale a lucrărilor 
de captare a albiilor şi malurilor, a celor de prevenire şi combatere a 
acţiunii distructive a apelor. 
e). apărarea apelor prin orice măsuri împotriva poluării, ca acestea să 
poată fi folosite în scopurile necesare populaţiei şi a economiei. 
Se interzice evacuarea, aruncarea sau injectarea apelor supuse 
protecţiei, cu apele uzate, deşeurile, reziduurile sau produsele de orice 
fel, precum şi desfăşurarea activităţilor economico-sociale ce pot 
modifica regimul de scurgere sau de  calitate a apelor.  
Acest lucru este admis numai în condiţiile stabilite de organele de 
specialitate, potrivit prevederilor legii. 
 
Caracteristici ale factorului de mediu subsol 
a).În scopul protecţiei resurselor naturale ale subsolului, în special a 
zăcămintelor minerale, se vor executa lucrări geologice numai pe baza 
reglementărilor legale. 
 
Protecţia pădurilor şi a altor forme de vegetaţie      
Protejarea pădurilor se va realiza prin: 
a).extinderea tratamentelor intensive de gospodărire a pădurilor; 
b). aplicarea susţinută a măsurilor tehnice prevăzute în aranjamentele 
silvice; 
c).turismul, sportul, recreerea, agrementul şi alte asemenea, se pot 
desfăşura în cuprinsul  fondului forestier numai cu respectarea 
reglementărilor legale, stabilite de organele de specialitate 
competente. 
d).suprafaţa totală a pădurilor nu poate fi micşorată decât cu aprobare 
specială; 
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În vederea asigurării condiţiilor de agrement, recreaţie şi turism 
trebuie: 
e).extinse spaţiile verzi în interiorul şi în jurul localităţilor în 
conformitate cu planurile de sistematizare şi trebuie asigurată 
amenajarea acestora. 
f).trebuie întreţinute spaţiile verzi existente în acord cu tehnicile 
stabilite de organele de specialitate. 
g).să se planteze arbori, flori şi alte plante ornamentale pe marile căi 
de acces, trasee turistice, în jurul clădirilor şi în alte locuri unde există 
terenuri ce pot fi destinate acestor scopuri. 
h).este interzisă micşorarea spaţiilor verzi sau tăierea arborilor, 
metodele de exploatare a florei şi vegetaţiei spontane, care împiedecă 
regenerarea şi dezvoltarea lor normală şi influenţează în mod negativ 
echilibrul ecologic.  

 
MONUMENTE ŞI ANSAMBLURI ISTORICE         
În Municipiul Reghin sunt o serie de monumente istorice, care 
trebuiesc protejate şi a căror listă a fost comunicată Comisiei Naţionale 
a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice. Toate aceste 
monumente sunt protejate prin includerea acestora pe lista 
comunicată prin adresa nr.323/1992 de către M.L.P.A.T.  
Pe teritoriul municipiului nu se găsesc decât monumente şi ansambluri 
arhitectonice, care fac obiectul legii amintite mai înainte.  
Din această categorie fac parte următoarele monumente înscrise în 
listă: 
Nr.crt. Cod.LMI 2004  
172 MS-I-s-B-15411 Sit arheologic “Dealul bisericii(Kirchberg)” 
173 MS-I-m-B-15411.01 Aşezare “Dealul bisericii(Kirchberg)” 
174 MS-I-m-B-15411.02 Aşezare “Dealul bisericii(Kirchberg)” 
407 MS-I-m-A-15591 Biserica Romano-Catolică  Apalina 
408 MS-I-s-B-15412 Castel    Apalina 
649 MS-II-a-A-15759 Ansamblul urban str.Petru Maior 
650 MS-II-a-A-15760 Ansamblul urban str.Republicii 
651 MS-II-a-A-15761 Ansamblul Bisericii Evanghelice str.Călăraşilor 
nr.1 
652 MS-II-m-A-15761.01 Biserica Evanghelică str.Călăraşilor nr.1 
653 MS-II-m-A-15761.02 Casa Parohială str.Călăraşilor nr.1 
654 MS-II-m-B-15762 Şcoală Confesională Evanghelică 
str.Călăraşilor nr.1 
655 MS-II-m-B-15763 Casă str.Eminescu Mihai nr.1 
656 MS-II-m-B-15764 Casă str.Eminescu Mihai nr.5 
657 MS-II-m-B-15765 Casă str.Liliacului nr.1 
658 MS-II-m-B-15766 Casă p-ţa Petru Maior nr.2 
659 MS-II-m-B-15767 Casă p-ţa Petru Maior nr.8 
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660 MS-II-m-B-15768 Casă p-ţa Petru Maior nr.10 
661 MS-II-m-B-15769 Casă p-ţa Petru Maior nr.17 
662 MS-II-m-B-15770 Casă p-ţa Petru Maior nr.34 
663 MS-II-m-B-15771 Casă p-ţa Petru Maior nr.35 
664 MS-II-m-B-15772 Casă p-ţa Petru Maior nr.41 
665 MS-II-m-B-15773 Casă Roesler pţa Petru Maior nr.55 
666 MS –Iim-A-15774 Biserica de Lemn “Sf.Nicolae” str.Măcieşului 
nr.5 
667 MS-II-m-B-15775 Casă str.Mihai Viteazul nr.95 
668 MS-II-m-B-15776 Casă Spitalului nr.1 
669 MS-II-m-B-15777 Muzeul Etnografic str.Vânătorilor nr.51 
1005 MS-IV-a-B-16103 Cimitirul Evreiesc Sub “Pădurea Rotundă” 
1006 MS-IV-m-B-16104 Monument funerar Florea Bogdan
 Cimitirul ortodox 
1007 MS-IV-m-B-16105 Monument funerar Ariton M.Popa
 Cimitirul ortodox 
1008 MS-IV-m-B-16106 Monument funerar Ioan Harsia
 Cimitirul ortodox 
1009 MS-IV-m-B-16107 Monument funerar Patriciu Barbu
 Cimitirul ortodox 
1010 MS-IV-m-B-16108 Cavoul lui Vasile Ladislau Pop Cimitirul 
ortodox 
1011 MS-IV-m-B-16109 Casa Consiliului Naţional Roman  
str.Petru Maior nr.10 
Clădirile enumerate mai înainte reprezintă de fapt centrul civic şi 
istoric al Municipiului Reghin.  
Acestea sunt completate şi cu alte clădiri valoroase, care deşi nu sunt 
monumente istorice, completează în mod fericit imaginea închegată a 
unui centru istoric. 
Pentru aceste monumente cât şi pentru celelalte clădiri s-a elaborat de 
către I.P.J. Mureş în anii 1980 un studiu privind remodelarea şi 
renovarea urbană a centrului istoric al municipiului.  
Prevederile acestui studiu s-au pus în aplicare la unele din clădiri. 
 
Caracteristici ale principalelor zone funcţionale 
  
ZONA DE LOCUIT 
Zona de locuit existentă cuprinde o suprafaţă de 787,85 ha, cu toate 
funcţiunile complementare funcţiunii de locuit. 
Aceasta se compune din zonele tradiţionale de locuit, zone cu locuinţe 
unifamiliare construite în diferitele perioade mai îndepărtate sau mai 
apropiate de timp, cât şi zonele de blocuri de locuinţe construite în 
ultimii 40 de ani.  
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Dintre acestea se disting, ansamblurile de locuinţe M. Eminescu, M. 
Viteazu, Iernuţeni, Gării, Unirii I şi Libertăţii. 
În ultimii ani se remarcă o tendinţă de creştere a construcţiilor 
individuale, care necesită extinderea zonelor de locuit, prin înglobarea 
în perimetrul construibil a suprafeţelor de teren atribuite pe baza Legii 
18, şi care sunt propice pentru construirea unor noi cartiere de 
locuinţe individuale.  
Aceste zone se situează în general la extremităţile zonelor construite 
ale municipiului. Aceste zone din păcate nu au nici un fel de dotări 
tehnico edilitare.  
Cel mai grav lucru privind aceste zone este inexistenţa Planurilor 
Urbanistice Zonale şi de Detaliu, fapt care a condus la unele 
anomalii irecuperabile privind  amplasarea unor construcţii pe traseul 
unor viitoare străzi, pe traseul unor  viitoare trasee de  lucrări tehnico 
edilitare, în zonele de interdicţie ale drumurilor naţionale. 
Alte probleme cauzate de inexistenţa proiectelor de sistematizare, 
sunt: aliniamente necorespunzătoare, orientări greşite, lipsa parcajelor 
şi a suprafeţelor necesare pentru staţiile de autobuz, profile 
transversale necorespunzătoare pentru arterele de circulaţie, 
imposibilitatea de a introduce în aceste cartiere a lucrările de echipare 
tehnico edilitară necesară bunei funcţionări.  
Un alt dezavantaj important este forma şi dimensiunile loturilor 
atribuite, care nu corespund ca dimensiuni minime pentru construcţia 
de locuinţe, sau a altor funcţiuni necesare zonelor amintite. 
Alt aspect demn de menţionat, este forma, aspectul şi materialele 
folosite la construcţiile noi, care de cele mai multe ori nu se încadrează 
în specificul municipiului, şi care fac notă discordantă în peisajul 
străzilor.  
De asemenea materialele folosite nu de puţine ori sunt cele 
necorespunzătoare pentru tipurile de construcţii la care se folosesc, 
accentuând şi mai mult unele aspecte negative ale construcţiilor. 
Un aspect pozitiv este posibilitatea extinderii zonelor de locuit, în 
construcţii colective tip bloc pe arterele Unirii, proiectate în acest sens 
şi care au la bază planuri urbanistice de detaliu aprobate.  
Suprafeţele deţinute de primărie pentru dezvoltarea zonelor de locuit 
sau de interes public sunt minime ceea ce va îngreuna procesul de 
dezvoltare a localităţii. 
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 4. Probleme de mediu existente, relevante pentru P.U.G. 
Prezentul Raport de  mediu a fost întocmit pe baza datelor din 
documentaţia tehnică pusă la dispoziţie deoarece actualizarea acestui 
PUG a fost făcută înaintea întrunirii grupului de lucru. 
 
Probleme de mediu 
Domeniul gospodăririi apelor 
Lucrări hidrotehnice. 
Teritoriul municipiului este traversat de râul Mureş şi de sectorul de 
vărsare a râului Gurghiu. În secţiunea Reghin, râul Mureş are un 
caracter de curs superior (132 Km de la izvoare). 
Bazinul hidrografic inclusiv al râului Gurghiu este de 3.181 kmp cu un 
debit multianual de 31,8 m/sec. 
În urma inundaţiilor din mai 1970 tronsoanele de albie din zona 
municipiului au fost regularizate prin corecţii de traseu, lărgirea şi 
profilarea albiei minore, apărări de maluri, praguri de stabilizare şi 
îndiguiri. 
Investiţia a fost executată în anii 1975-1978, şi corespunde clasei II de 
importanţă(debite maxime cu probabilităţi anuale de depăşire de 1 % 
calculat la 1.066mc/sec) pe Mureş şi (390 mc/sec calculat pe) Gurghiu, 
respectiv de 0,1 % pentru verificare 1.663 mc/sec pe Mureş şi 658 
mc/sec pe Gurghiu). În aval de podul din str. Iernuţeni DN 15 s-a 
asigurat clasa III de importanţă (2% - 940 mc/sec şi de 0,5 % 1.240 
mc/sec pe Mureş). 
În afara cursurilor majore pe teritoriul municipiului mai există 
următoarele cursuri de apă: derivaţia formată din albia veche a 
Mureşului, cuprinsă între pragul de stabilizare amonte de oraş şi 
vechiul stăvilar de beton din parcul central, păstrată în scopul 
amenajării unui lac de agrement şi derivaţia microhidrocentralei 
(construită la începutul secolului şi reactivată în anul 1987) se 
continuă prin canalul Morii lung de peste 5 Km. 
Cursul de mai sus traversează zona centrală a municipiului şi 
colectează apele pâraielor torenţiale, din partea de vest şi anume: 
- pârâul Agricultorilor (cu evacuare în viitorul lac de agrement şi având 
albia amenajată sub formă de canal, cu punere sub presiune pe 
tronsonul din cartierul Unirii; 
- pârâul Trandafirilor (cel mai mare)neamenajat; 
- pârâul Temniţei (cu tronsonul de vărsare introdus în canal închis); 
- alte scurgeri torenţiale din zona cartierului Apalina. 
Canalul Morii este principalul emisar a evacuărilor de ape pluviale din 
zona centrală şi din cartierul Apalina. În scopul salubrizării derivaţiei, 
acesta se alimentează, în funcţie şi de disponibilul din râul Mureş, cu 
un debit de servitute de până la 2,0 m/sec, captat în amonte de pragul 
de stabilizare de pe albia regularizată a râului Mureş.  
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Regularizarea canalului Morii nu a fost finalizată din motive economice. 
Albia veche a râului Gurghiu, care traversează toată zona industrială a 
municipiului, s-a păstrat ca sursă de alimentare cu apă industrială şi 
de incendiu, ca emisar pentru apele pluviale şi ca pistă tradiţională de 
încercare pentru ambarcaţiunile fabricate la SC AMIS SA. Albia este 
alimentată cu un debit de servitute de până la 1,0 mc/sec, prin 
derivaţie din albia regularizată a râului Gurghiu. 
Cu excepţia Canalului Morii, amonte de podul nou de pe str. Iernuţeni 
şi a tronsoanelor scurte de vărsare de pe pâraiele Temniţei şi 
Agricultorilor, cursurile secundare amintite nu sunt amenajate 
corespunzător.  
Este necesară în special amenajarea pâraielor torenţiale Trandafirilor, 
Temniţei şi Agricultorilor, pe tronsoanele din cartierele locuite, cât şi 
amenajarea lacului de agrement. 
Lucrările de apărări şi îndiguiri de pe râurile Mureş şi Gurghiu, din zona 
municipiului, formează sistemul hidrotehnic Mureş - Gurghiu, unitate 
subordonată filialei teritoriale Tg-Mureş din Regia Autonomă Apele 
Române. 
  
Resurse de apă  
În zona Municipiului Reghin, apele subterane nu constituie resurse de 
apă suficiente. Izvoarele unele amenajate, de pe terasa superioară, cu 
excepţia celui de la ieşirea spre Topliţa, au   bazine  de recepţie reduse 
cu debite nesemnificative.  
Stratul freatic din lunca Mureşului este subţire şi nu permite decât 
realizarea unor puţuri cu debite reduse şi aceasta numai în anumite 
zone. Apele subterane de adâncime sunt puternic sărate. 
Sistemul de alimentare cu apă a municipiului, se bazează aproape în 
exclusivitate pe captarea de apă de pe râul Gurghiu, având calităţi 
superioare celei din râul Mureş. 
Capacitatea sursei Gurghiu este exploatată la limită, capacitatea 
captării şi a uzinei asigurând un debit de 490 l/sec, faţă de debitele cu 
asigurare normată de 95% pentru municipiu de 435 l/sec şi de 90% 
pentru zona de câmpie de 590 l/sec.  
Există posibilităţi pentru suplimentarea debitelor, în special la 
sistemele de apă industrială nepotabilă, din râul Mureş, cu un debit 
minim de 95% asigurare, de peste 1,0 l/sec.   
  
Lucrări de hidroameliorare     
În zona Municipiului Reghin, nu există lucrări de hidroameliorare de 
anvergură, care de fapt nici nu sunt necesare. 
Există unele zone cu apă freatică cu nivel ridicat, necesitând desecări 
(zona cuprinsă între str. Pandurilor şi viitorul lac de agrement) care are 
şanţurile de desecare colmatate.  
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De asemenea sunt necesare lucrări de amenajări antierozionale, 
drenaje şi umpluturi, în zonele amintite. 

 
Alimentare cu apă.  
Apa potabilă 
Municipiul Reghin, are un sistem centralizat de alimentare cu apă 
potabilă care s-a dezvoltat etapizat, începând cu anii 1961-1963.  
În prima etapă, sistemul s-a bazat pe frontul de captare de apă 
subterană freatică la nord de localitatea Voivodeni (14 puţuri) 
capacitatea acestora diminuându-se treptat, de la 23 l/sec până la 13 
l/sec în anii 1985-1988, când sursa a fost cedată pentru alimentarea 
cu apă a localităţilor Voivodeni şi Glodeni. 
În prezent sistemul de alimentare cu apă, se bazează pe o captare cu 
baraj şi prize stăvilar de mal, amenajate pe râul Gurghiu. Captarea şi 
desnisipatoarele la priză au capacitatea de 500 l/sec faţă de debitele 
minime cu asigurare normată pentru Municipiul Reghin, de 95% 
reprezentând 435 l/sec. 
Uzina de apă cuprinzând staţia de tratare, pompare şi înmagazinare, 
amplasată la 400 m de captare, în partea de nord-est a zonei 
industriale, are ca schemă de funcţionare, aducţiune gravitaţională, 
staţie de pompare apă brută cuplată cu staţia de preparare reactivi de 
coagulare, cameră de reacţie turbionară, decantoare longitudinale, 
staţie de pompare treapta II, staţie de filtrare, staţie de pompare 
treapta III. 
Reţeaua de distribuţie a municipiului este împărţită în două zone de 
presiune şi anume: 
Zona I de presiune cuprinde cca 85% din suprafaţa municipiului între 
cotele 357,00 şi 395,00 (lunca Mureşului, şi versanţii până la marginea 
terasei I a râului). Reţeaua zonei I este în sistem contrarezervor, cu 
cota 425,00 MN, amplasată la nord-vest de centrul municipiului, cu 
două rezervoare de 2.500 mc.  
Reţeaua zonei I este inelară bine structurată cu artere şi conducte 
principale cu Dn 600 şi Dn300. 
Zona II de presiune, cuprinde partea înaltă a terasei I a Mureşului cât 
şi versanţii şi dealurile din partea nordică şi vestică a municipiului 
(inclusiv 80% din centrul istoric) situate deasupra cotei de 397,00 MN. 
Reţeaua zonei II este alimentată prin staţia de repompare, amplasată 
lângă centrala termică a cartierului Eminescu.  
Reţeaua este cu rezervor de trecere, cu două rezervoare de 1.000 mc, 
cu cota de preaplin de 435,00 m MN, cu conducte principale cu Dn 400 
şi Dn 250. 
Reţeaua de apă din zona de sud-vest a municipiului aparţinând zonei I 
de presiune este puternic solicitată de aspiraţie, din artera cu Dn 300 
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din str. Apalina, a debitelor pompate spre zona de câmpie prin staţia 
provizorie din incinta R.A.G.C.L. TUP, având o capacitate de 15 l/sec. 
Reţeaua de distribuţie existentă, acoperă aproape în totalitate 
suprafaţa municipiului.  
Există străzi secundare care nu au reţea de distribuţie. 
Lungimea totală a reţelei, inclusiv aducţiunea de la Voivodeni, este de 
85,6 Km, iar lungimea reţelelor stradale este de 66,6 Km, 
reprezentând cca 92% din lungimea reţelei stradale de 72,4 Km ale 
municipiului. 

 
Sistemul de alimentare cu apă a Câmpiei Transilvaniei 
(cu implicaţii pentru Municipiul Reghin) 
Pentru partea din judeţul Mureş a câmpiei Transilvaniei, fără resurse 
de apă, începând cu anii 1970, este în curs de dezvoltare, un sistem 
zonal de alimentare cu apă potabilă, bazat pe debitele de apă potabilă 
posibil de livrat din valea Mureşului. 
Din sistemul conceput sub forma unor aducţiuni, cu staţii de 
repompare şi rezervoare interconectate, cuprinzând Municipiile Tg-
Mureş şi Reghin, oraşul Luduş şi comuna Cipău, s-au realizat şi pus în 
funcţiune până în prezent, aducţiunea principală Tg-Mureş - Râciu - 
Pogăceaua - Sărmaş (cu unele ramificaţii) şi prima etapă din plecarea 
aducţiunii de la Reghin, cu ramificaţia spre Bistriţa-Cluj Napoca şi cu 
ramura nordică Dedrad – Batoş.  
Este în curs de execuţie ramura principală de la ramificaţia spre 
Bistriţa, Breaza - Filpişul Mare - Fărăgău - Căieşti - Sânmărtinul de 
Câmpie şi interconectarea cu aducţiunea principală de la Tg-Mureş în 
localitatea Râciu. 
Necesarul consumatorilor racordaţi deja la aducţiunile dinspre Reghin, 
depăşeşte cu mult capacitatea de repompare provizorie din str. 
Apalina. Funcţionarea acestei staţii cu un debit de 17 l/sec, forţează 
conductele de distribuţie municipale provocând perturbaţii în 
aprovizionarea cu apă a consumatorilor din  municipiu. 
Conform schemei sistemului zonal, odată cu realizarea aducţiunii 
principale spre Breaza – Fărăgău - Crăieşti, este necesară realizarea 
staţiei de pompare definitive spre câmpie amplasate în incinta uzinei 
de apă Reghin. 
În momentul de faţă dezvoltarea capacităţii uzinei de apă a 
Municipiului Reghin, prin dezvoltările din ultimi ani, a ajuns la 
capacitatea maximă de 500 l/sec, a debitului râului Gurghiu, extinderi 
ulterioare nemaifiind posibile.  
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Ape industriale 
În Municipiul Reghin există o serie întreprinderi din sectorul industriei 
alimentare, cât şi unele cu consumuri reduse, care se aprovizionează 
cu apă din reţeaua de apă potabilă a municipiului. 
Pentru întreprinderile cu un necesar de apă industrială şi de incendiu 
mare, s-au realizat sisteme proprii de alimentare cu apă industrială. 
Platforma din industria lemnului SC PROLEMN SA, şi-a organizat o 
captare cu staţie de pompare şi rezervoare de incendiu cu capacitate 
de 70 l/sec. 
Platforma SC METALURGICA SA cu sistem de alimentare cu apă 
decantată de la uzina de apă a municipiului cu capacitatea de 6 l/sec 
cu posibilităţi dezvoltare până la 30 l/sec. 
Platforma SC IRUM SA cu sistem de alimentare cu apă industrială din 
canalul Gurghiu cât şi sistem de alimentare cu apă potabilă din puţ 
forat. 
 
Disfuncţionalităţi, probleme conflictuale 
Sistemele de alimentare cu apă existente în municipiul Reghin, 
funcţionează în mod corespunzător. 
Sunt necesare investiţii pentru majorarea capacităţii rezervoarelor din 
zona I, aducţiunea sistemului de alimentare cu apă a câmpiei, cât şi 
extinderi ale reţelei secundare în zonele cu construcţii noi în special. 
Constituie o problemă conflictuală deosebită, care trebuie rezolvată cât 
mai curând posibil, exploatarea sistemului zonal de alimentare cu apă 
a câmpiei, a cărui părţi componente au fost realizate de mai mulţi 
beneficiari şi a cărui responsabilitate pentru întreţinere, exploatare şi 
funcţionare nu şi-o mai asumă nimeni. 
 
  Reţele de canalizare menajeră 
Municipiul Reghin are un sistem centralizat de canalizare, conceput 
pentru întregul intravilan, în perspectivă în totalitate în sistem 
divizor, dezvoltat cu integrarea sistemelor locale începând din anul 
1963.  
Apele uzate menajere şi industriale, se evacuează la o singură staţie 
de epurare municipală, amplasată pe malul drept a râului Mureş, în 
aval de municipiu. 
Reţeaua menajeră s-a organizat în mod corespunzător condiţiilor de 
teren, pe două bazine principale, având câte un colector principal cu 
Dn 800, amplasate pe cele două maluri ale râului Mureş.  
Reţeaua de pe malul stâng al râului Mureş se racordează la reţeaua de 
pe malul drept cu ajutorul unei staţii de pompare amplasate în zona 
str. Sării. 
Colectorul principal mal drept, are trei colectoare secundare mai 
importante amplasate pe străzile Iernuţeni (Dn 500) spre centrul 
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istoric şi partea de nord-vest a municipiului, spre strada Apalina şi pe 
malul Mureşului paralel cu digul de apărare, cu Dn 600 şi în continuare 
pe strada Gării Dn 500 pentru partea de nord. 
Colectorul principal mal stâng, în principal din zona industrială, 
subtraversează râul Mureş în amonte de staţia de epurare. Acesta are 
o ramură principală, ovoid 50/75 şi Dn500 până la platforma 
întreprinderilor de prelucrare a lemnului şi ramură secundară Dn 500 -
Dn 300, spre întreprinderile de industrie alimentară din zona sud-
estică a municipiului. 
Interfluviul situat între râul Mureş, canalul  Gurghiu şi albia 
regularizată a râului Gurghiu, este canalizat prin două colectoare Dn 
500 str. Gării şi Dn 400 str. Axente Sever, către o staţie de pompare 
cu refulare peste râul Mureş Dn 350 pe podul din str. Gării, în 
colectorul Dn 600 amplasat la piciorul digului de pe malul drept. 
Reţeaua de canalizare menajeră deserveşte în prezent maximum 50 % 
din teritoriul Municipiului şi maximum75 % din populaţie. Există zone 
întinse fără reţele (locuinţe cu confort redus deservite de latrine sau 
haznale vidanjabile cu evacuare necorepunzătoare a apelor nefecaloide 
sau prost epurate).  
În acest sens se vor face propunerile de extindere a reţelei de 
canalizare menajeră în partea desenată a PUG. 
 
Reţele de canalizare pluvială 
Acestea s-au format treptat, pe bazine relativ mici (majoritatea 
incomplete) cu evacuări la cel mai apropiat curs natural.  
În prezent există următoarele sisteme pe bazine: 
Pe malul drept al râului Mureş. 
- în pârâul Temniţei, se evacuează două tronsoane scurte din str. M 
Viteazu şi str. Călăraşilor Dn 500 cu trei vărsări. 
- în pârâul Trandafirilor, se evacuează sistemul mare şi bine format al 
zonei centrului istoric al municipiului, inclusiv cartierul M. Viteazu şi o 
parte a cartierului Eminescu cu colector ovoid 60/90 şi evacuare în str. 
Sării.  
Acest sistem mai cuprinde şi canale vechi dinainte de 1965 unitare. Cu 
toate că, odată cu realizarea reţelelor de canale menajere din zonă,  
s-a încercat depistarea şi racordarea tuturor branşamentelor de 
canalizare menajeră, inclusiv desfiinţarea foselor septice şi 
decantoarelor mici pentru epurări locale, acest sistem mai evacuează 
ape uzate în sistemul de colectare a apelor pluviale, în special în pârâul 
Trandafirilor.  
Tot în pârâul Trandafirilor se evacuează la podul de pe str. Pandurilor 
din zona poştei Dn 500 şi str. Dedradului ovoid de 60/90 şi sistemul 
din cartierul M. Eminescu. 
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- în canalul Morii (aval de microhidrocentrală), se evacuează sistemul 
pluvial al cartierului Sării etapele I-IV , colector Bucov 1200, cartierul 
Sării - Unirii, str. Duzilor canal vechi Dn 500 transformat în canal 
pluvial, cartierul Iernuţeni vechi colector Bucov 800, pozat insuficient 
de adânc pentru a canaliza şi subsolurile blocurilor de locuit din zonă, 
ca şi canalul din incinta R.A.G.C.L. TUP Dn 500. 
- în râul Mureş, cartierul Iernuţeni II, cu un colector clopot 120/76, 
respectiv un tronson scurt din str. Gării de lângă pod. 
 
Pe malul stâng al râului Mureş.     
- în râul Mureş se evacuează sistemul din zona Gării clopot 140/89 - 
Dn 50- în canalul Gurghiu se evacuează incinta uzinei de apă, 
colectorul incintei SC METALURGICA SBUCOV 1400, două evacuări din 
str.Ierbuş Dn 800 şi Dn 500, platforma întreprinderilor de prelucrare a 
lemnului Dn 500. 
- în pârâul Mociar regularizat, din partea de sud-est a zonei industriale, 
se evacuează sistemul străzilor Gurghiu, CFR, Salcâmilor, inclusiv pe 
platforma industriilor alimentare, clopot 200/127 pluvială. Zone întinse 
din municipiu au un caracter rural, având rigole de evacuare a apelor 
de ploaie. Se semnalează zone cu stagnări de apă sau scurgeri 
neorganizate, cu transport de aluviuni şi inundări de terenuri joase. 
Conform evidenţelor R.A.G.C.L, lungimea totală a reţelelor de 
canalizare pluvial şi menajer este de 41,8 Km, cca 57,0 % din 
lungimea totală a străzilor. 
  
Canalizări industriale - staţii de preepurare. 
În municipiu există un sistem independent de canalizări pentru apele 
industriale. Majoritatea întreprinderilor au consumuri tehnologice 
reduse, apele folosite fiind racordate fără preepurare la canalizarea 
menajeră municipală sau cele convenţional curate la canalizarea 
pluvială. Consumurile de ape industriale ale SC METALURGICA şi 
întreprinderile de industrializare a lemnului, se evacuează în sistemul 
de canalizare pluvială a incintelor.  
Întreprinderile IRUM şi AMIS sunt racordate la canalizarea menajeră 
prin staţii de pompare proprii. 
Industria alimentară, cu pondere relativ mare în municipiu, evacuează 
apele uzate puternic poluate în reţeaua municipală fără preepurare, 
fapt ce a determinat ca la staţia de epurare să se înregistreze 
concentraţii de suspensii şi materii organice mult peste valorile 
admise.  
La insistenţele APM Tg-Mureş, în anul 1992-1993 s-a realizat o staţie 
de preepurare pentru fabrica de bere, cu posibilitatea de racordare a 
Abatorului de păsări.  
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Staţia are o capacitate de 2.600 mc/zi (30 l/sec), care asigură 
reducerea materiilor organice de la media de 785 mg/l la maximum 
300 mg/l, iar a suspensiilor de la 190 mg/l şi grăsimilor de 122 mg/l la 
max 60 mg/l.  
În acest moment este în conservare datorită închiderii Fabricii de bere 
Reghin. 
 
Staţia de epurare municipală      
Municipiul Reghin are o staţie de epurare mecanică şi biologică, 
realizată în anii 1969-1970 şi dezvoltată într-o primă etapă în anii 
1973 -1975, staţie având la acea dată o capacitate mult sub necesar în 
special la treapta biologică şi la linia de prelucrare nămol. 
Staţia se compune dintr-un grătar cu curăţire manuală, desnisipator, 
canal debitmetru, staţie de pompare apă uzată, distribuitor, 
decantoare primare radiale, bazin şi staţie de pompare pentru biofiltre, 
bazin de aerare cu insuflare de aer cu bule medii la fund, clorinare şi 
bazin de contact, evacuare în râul Mureş. Linia de prelucrare nămol se 
compune dintr-o staţie de pompare nămol, bazine de stabilizare 
aerobă, platforme de nămol. 
Datorită supraîncărcării, în medie 252 l/sec, faţă de capacitatea 
nominală de 180 l/sec şi reală la epurarea biologică de maximum 110 
l/sec, a concentraţiilor mari de poluanţi la intrare (CB05 mediu 203 
mg/l, frecvent peste 300 mg/l şi suspensii med 200, frecvent peste 
280 , faţă de nominal 172 şi 160 mg/l) şi a unor deficienţe rezultate 
din uzura avansată a instalaţiilor, conform datelor statistice deţinute 
de AJPM  în anii 1988-1993, eficienţa reală a staţiei nu atinge decât 
media de 59 % la CB05 şi 67 % la suspensii, evacuându-se în râul 
Mureş cantităţi medii (în ultimii 5 ani) la CB05 DE 1796 kg/zi, iar la 
suspensii 1587/zi, faţă de valorile admise prin acordul de gospodărire 
a apelor, de 308 şi 462 kg/zi. Cele mai grave sunt evacuările 
accidentale cu concentraţii de 8-10 ori mai mari decât cele admise. 
Staţia de epurare a fost supusă unui proces de dezvoltare cu investiţii 
de la bugetul central de stat în anul 1990, printr-un proiect întocmit de 
SC PROIECT SA Tg-Mureş. Capacitatea şi parametrii de dimensionare 
aprobaţii iniţial fiind depăşiţi, la solicitarea Agenţiei de Supraveghere şi 
Protecţie a Mediului, au fost reconsideraţi la valorile reale, corelate cu 
capacitatea de prelucrare a uzinei de apă. În acest fel staţia de 
epurare se va încadra în valorile admise de normativele în vigoare. Se 
vor lua măsuri pentru realizarea de staţii de preepurare la 
întreprinderile de pe platforma de industrie alimentară a municipiului. 
Dezvoltarea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare ale municipiului 
trebuie să constituie o prioritate majoră în politica de investiţii. 
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Reţeaua stradală. 
Un prim aspect important este cel legat de situaţia reţelei stradale 
existente, de gabaritele şi de traseele şi dotărilor acestora. Se constată 
că majoritatea străzilor din municipiu au un gabarit redus nepermiţând 
măriri ale amprizei acestora.  
De asemenea dotarea edilitară a acestora este deficitară, în special în 
ceea ce priveşte reţeaua de canalizare pluvială, fapt ce conduce la 
menţinerea rigolelor de scurgere din lungul acestora. 
Diferenţele mari de nivel existente între partea de vest (superioară) a 
municipiului şi cea de pe terasa inferioară, creează probleme în ceea 
ce priveşte profilul longitudinal al anumitor străzi unde 
pantele sunt mai mari decât cele admise pentru aceste categorii de 
străzi. 
O altă disfuncţionalitate majoră în ceea ce priveşte reţeaua stradală, 
este suprapunerea peste aceasta a traficului de tranzit, pe direcţiile 
principale, Tg-Mureş, Topliţa, Bistriţa, Cluj.  
Acest lucru îngreunează şi mai mult traficul local creând surse majore 
de poluare pentru zonele de locuit pe care le traversează.  
Din nou apare ca parte activă profilul transversal insuficient al 
majorităţii arterelor din municipiu. 
Tot legat de gabaritul insuficient al arterelor de circulaţie este 
imposibilitatea asigurării pe traseele de transport în comun, a 
retragerilor necesare staţiilor cât şi refugiilor acestora. 
O deficienţă majoră se semnalează prin eliberarea de certificate de 
urbanism şi autorizaţii de construire, în zone de terenuri atribuite prin 
Legea 18/1991, fără a avea la bază Planuri Urbanistice Zonale şi de 
Detaliu, care să asigure traseele necesare pentru reţeaua stradală cu 
amprizele minime necesare în conformitate cu legislaţia în vigoare, cât 
şi respectarea aliniamentelor care condiţionează traseele viitoarelor 
străzi, cât şi circulaţia în zonă. 
  
Echiparea tehnico-edilitară     
Din partea de memoriu de specialitate privind dotările tehnico-
edilitare, se desprinde o disfuncţionalitate majoră, lipsa reţelelor de 
canalizare menajeră şi pluvială de pe mare parte a teritoriului 
localităţii, lipsa alimentării cu apă potabilă a tuturor consumatorilor din 
municipiu.  
O problemă importantă în acest sens este imposibilitatea dotării cu 
reţele tehnico edilitare a noilor cartiere de locuit propuse a fi create în 
conformitate cu prevederile PUG.  
De asemenea eliberarea de autorizaţii de construire pe terenuri lipsite 
total de utilităţi, cât şi amplasarea haotică a acestor construcţii care 
vor împiedica realizarea traseelor de reţele necesare zonelor 
menţionate. Deficienţele amintite la capitolul reţele stradale, sunt 
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valabile şi pentru reţelele tehnico-edilitare, întrucât acestea sunt 
legate indisolubil de reţeaua stradală.  
Lipsa sau modul defectuos de amplasare a acestora poate face 
imposibilă echiparea şi măresc cu mult costurilor de echipare tehnico-
edilitară. 
  
Amplasarea construcţiilor 
În perioada scursă de la elaborarea PUG în anul 1997, s-au întocmit 
pentru anumite zone din municipiu Planuri Urbanistice Zonale PUZ şi 
Planuri Urbanistice de Detaliu PUD, pentru amplasarea construcţiilor. 
Acestea vor trebui extinse pentru toate zonele cu potenţial de 
construire, pentru a putea coordona realizarea noilor construcţii, cât şi 
integrarea lor în ţesutul urban existent.. 
În acest sens vor trebui respectate modul de amplasare a construcţiilor 
respectând aliniamentele conform legii, cât şi distanţele minime fată 
de vecinătăţi. În acest fel se tulbură folosirea terenurilor de către 
ceilalţi deţinători de terenuri. Normele legale prevăd moduri şi distanţe 
obligatorii de respectat pentru toţi cei care construiesc. Acest lucru nu 
este făcut pentru a împiedeca construirea, ci pentru a putea asigura 
toate necesităţile de folosirea a clădirilor (căi de acces, împrejmuiri, 
reţele edilitare, însorire, intimitate, folosirea eficientă a terenului, etc). 
Suprapunerea circulaţie de tranzit peste cea orăşenească pe străzile 
municipiului şi aşa subdimensionate provoacă mari dificultăţi în 
desfăşurarea circulaţiei locale din  interiorul municipiului. În anii 
anteriori, odată cu construirea noilor cartiere de locuinţe, s-a încercat 
o descongestionare a traficului urban prin crearea de artere noi de 
circulaţie cu gabarite corespunzătoare. 
În momentul de faţă există o reţea stradală în lungime de 81,00 
(72,40) din care modernizate 46,00 km cu lăţimi cuprinse între 3,50 m 
şi 14,00 m, iar trotuare între 1,00 şi 5,50 m. 
 Circulaţia majoră în municipiu se desfăşoară pe străzile existente în 
stare destul de degradată, peste care se suprapune şi circulaţia de 
tranzit. 
Se remarcă accesul greoi la intrările în municipiu din direcţiile Tg-
Mureş şi Topliţa, datorate arterelor înguste de circulaţie, cât şi parţial 
din direcţia Bistriţa - Cluj. 
Străzile din municipiu au un traseu sinuos, datorita atât configuraţiei 
terenului, cu diferenţe mari de nivel, cât şi modului de construire. Din 
aceste cauze, traseele străzilor nu pot fi îmbunătăţite decât în puţine 
cazuri, acest lucru acţionând asupra fluidităţii circulaţiei. 
Tot în acest context traseele mijloacelor de transport în comun suferă 
din lipsa dotărilor minime neputându-se asigura refugiile necesare cât 
şi spaţiile de oprire în staţii. 
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Posibilitatea amenajării corespunzătoare a principalelor intersecţii ale 
municipiului este îngreunată de densitatea mare a construcţiilor, care 
nu permite amenajări (lărgirea amprizei străzilor) decât prin  
sacrificarea (demolarea) unor construcţii. 
În acest context propunerile pentru ameliorarea circulaţiei, cât şi 
posibilităţile de ameliorare sunt puse în evidenţă în partea desenată. 
În cadrul PUG- lui se stabilesc criteriile de clasificare a diferitelor  tipuri 
de drumuri şi anume : 

a). - în funcţie de tipul de proprietate; 
     - drumuri publice; 

      - drumuri private; 
 b). - din punct de vedere al circulaţiei; 
      - drumuri interioare localităţii; 
      - drumuri exterioare localităţii; 
 c). - din punct de vedere funcţional; 
      - drumuri naţionale; 
      - drumuri judeţene; 
      - drumuri de interes local    - comunale; 
      - vicinale; 
      - străzi (în interiorul localităţilor). 
Din punct de vedere funcţional străzile din interiorul localităţii se vor 
clasifica în funcţie de numărul de fluxuri pe sens şi de capacitatea 
traficului desfăşurat. În acest sens sunt următoarele tipuri de străzi : 
 a). - străzi magistrale cat I (în municipiul Reghin nu sunt 
necesare); 
 b). - străzi de legătură cat. II, principale şi de legătură; 
 c). - străzi colectoare cat. III; 
 d). - străzi de folosire locală cat. IV.  
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5. Obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, 
comunitar sau internaţional, relevante pentru P.U.G. şi modul 
în care s-a ţinut cont de aceste obiective şi de orice alte 
consideraţii de mediu în timpul pregătirii planului sau 
programului. 
Analiza SEA a identificat următoarele documente naţionale cheie în 
ceea ce priveşte legătura dintre mediu şi PUG analizat: 
o Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (1999) 
o Strategia Naţională pentru Eficienţa Energetică – HG nr. 163/2004 şi 
Legea nr. 199/2000, modificată de Legea nr. 56/2006. 
o  HG nr. 1844/2005 de promovare a utilizării combustibililor biologici 
şi a altor combustibili pentru transport regenerabili. 
o  O.M. al Protecţiei Mediului şi a Apelor nr. 860/2002 (O.M. 
nr.52/03.01.2003) cu privire la aprobarea procedurii pentru evaluarea 
impactului de mediu şi emiterea autorizaţiei de mediu; 
o HG nr.918/2002 (O.M. nr.686/17.09.2002) stabilind procedura cadru 
pentru evaluarea impactului de mediu şi aprobarea listei proiectelor 
publice şi private pentru care trebuie aplicată procedura, modificată 
de HG nr.1705/2004 (O.M. nr.970/2004) 
o HG nr.1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii cu privire la 
evaluarea de mediu pentru anumite planuri şi programe (O.M. nr. 
707/5.08.2004). 
In ultima perioadă are loc un proces evident de reorganizare a 
sistemelor de amenajare teritoriala din ţările europene.  
Direcţia principala a acestui proces ce continua şi astăzi, este 
îndreptată către descentralizarea planificării şi trecerea 
responsabilităţilor de la guvern către niveluri locale şi regionale.  
Strategiile pentru implementarea proiectelor realizate pentru regiunile 
din Europa pot fi legate de următoarele cinci obiective majore ale 
dezvoltării regionale durabile: 
§ echilibrarea structurii spaţiale urbane; 
§ îmbunătăţirea calităţii vieţii la nivel urban; 
§ menţinerea identităţii regionale: renaşterea moştenirii culturale; 
§ administrarea integrării: cooperarea dintre reţelele de 

infrastructura regională 
§ noi parteneriate în planificare şi implementare 

Propunerile de amenajare şi dezvoltare urbanistică a municipiului 
Reghin se vor înscrie în prevederile P.U.G. –ului localităţii şi al 
Regulamentului aferent acestuia.  
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Prin măsurile ce au fost prevăzute în cadrul PUG Reghin se doreşte 
dezvoltarea economică a zonei şi rezolvarea în sistem unitar a 
construcţiei de locuinţe  precum şi a utilităţilor necesare acestora. 
Obiectivele relevante de mediu pentru analiza strategică a PUG REGHIN 
ASPECTE DE 
MEDIU 

OBIECTIVE DE MEDIU RELEVANTE 

AER Menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii aerului ambiental în 
cadrul limitelor stabilite de normele legale 
Reducerea impacturilor asupra calităţii aerului  

APĂ Limitarea poluării apei de la sursele de poluare din zonă 
SOL Limitarea poluării punctiforme şi difuze a solului şi 

facilitarea protejării solului  
SCHIMBĂRI 
CLIMATICE 

Scăderea emisiilor care cauzează schimbări climatice 

BIODIVERSITATEA Conservarea diversităţii naturale a faunei, florei şi 
habitatelor din zonele protejate şi potenţiale arii Natura 
2000( nu e cazul ne existând în zonă arii Natura 2000) 
 

SĂNĂTATEA 
UMANĂ 

Protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor amplasamentelor în 
ceea ce priveşte transportul, mai ales zgomotul, vibraţiile 
şi noxele 

MANAGEMENTUL 
RISCULUI DE 
MEDIU 

Creşterea protejării populaţiei în faţa riscurilor asociate cu 
dezastrele naturale  

CONSERVAREA ŞI 
GESTIUNEA 
DURABILĂ A 
RESURSELOR 

Limitarea utilizării resurselor naturale epuizabile 

PATRIMONIUL 
CULTURAL ŞI 
NATURAL 

Asigurarea protejării patrimoniului cultural şi natural  

EFICIENŢA 
ENERGETICĂ ŞI 
RESURSE 
REGENERABILE 
DE ENERGIE 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a utilizării resurselor 
de energie 
 

POPULAROZAREA 
ASPECTELOR DE 
MEDIU 

Îmbunătăţirea comportamentului responsabil faţă de 
mediu prin implicarea publicului în rezolvarea problemelor 
de mediu 
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6. Efecte potenţiale semnificative asupra mediului. 
 
Evaluarea domeniilor cheie de intervenţie şi măsuri specifice 
sugerate pentru minimizarea, reducerea şi compensarea 
efectelor semnificative potenţiale ale acestora 
După realizarea unei evaluări în vederea stabilirii dacă PUG actualizat 
Reghin poate avea efecte substanţiale asupra mediului înconjurător,  
s-a realizat o nouă evaluare a domeniilor cheie de intervenţie propuse 
în funcţie de obiectivele relevante în domeniul mediului, altfel spus, s-a 
evaluat dacă şi cum anume domeniile cheie de intervenţie contribuie 
(sau nu) la îndeplinirea obiectivelor de mediu relevante. 
Această evaluare a for realizată in două faze. 
În prima fază au fost evaluate domeniile cheie de sprijin în 
conformitate cu următoarea scară valorică: 
 
+ 2: efect pozitiv substanţial al domeniului de intervenţie în cadrul 
scopului (obiectivului) de referinţă propus 
+ 1: efect pozitiv al domeniului de intervenţie în cadrul scopului de 
referinţă propus 
0: nici un impact 
 
– 1: impact negativ al domeniului de intervenţie în cadrul scopului de 
referinţă propus 
– 2: impact negativ substanţial al domeniului de intervenţie în cadrul 
scopului de referinţă propus 
?: impactul nu poate fi determinat 
 
Evaluarea a fost realizată în mod independent de către evaluatorul de 
mediu. 
Rezultatele obţinute în urma evaluării au fost rezumate şi examinate 
statistic (au fost calculate deviaţia mediană şi deviaţia standard).  
 Evaluarea a vizat identificarea conflictelor negative semnificative 
potenţiale dintre domeniile de finanţare din cadrul PUG şi obiectivele 
de referinţă în domeniul protecţiei mediului.  
Au fost considerate importante acele conflicte negative pentru care 
deviaţia mediană ar fi putut fi – 1 sau mai scăzută.  
Nu au fost detectate astfel de situaţii de conflicte negative 
pentru care deviaţia mediană ar fi putut fi – 1 sau mai scăzută.  
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Factorul de mediu aşezări umane  
Realizarea acestui proiect, va avea un impact social şi economic pozitiv 
prin crearea de noi locuri de muncă şi ridicarea standardului de viaţă a 
locuitorilor zonei.  
Factori de mediu ca biodiversitatea, fauna, flora, nu vor fi afectaţi de 
P.U.G.-ul analizat. 
Factorii climatici nu vor fi afectaţi de implementarea P.U.G propus. 
Patrimoniul arhitectonic, arheologic şi cultural nu va fi afectat, 
dimpotrivă se are în vedere conservarea lui şi punerea lui în valoare . 

Zona amplasamentuluii propus nu este caracterizată prin  alunecari de 
teren, eroziuni, zone carstice, şi nici nu este o zoină predispusă  
alunecarilor de teren importante. 

În zona amplasamentului nu sunt obiective geologice valoroase 
protejate. 
Protecţia apelor           
Sunt supuse protecţiei ca resurse pentru aprovizionarea populaţiei şi 
satisfacerea celorlalte nevoi ale economiei naţionale, apele de 
suprafaţă şi subterane, albiile şi malurile apelor de suprafaţă, lucrările 
existente construite de ape sau în legătură cu acestea. 
Protecţia apelor se asigură prin: 
 a). - desfăşurarea coordonată a acţiunilor necesare pentru 
conservarea, dezvoltarea şi valorificarea optimă a resurselor de apă în 
baza planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice şi a planului de 
amenajare a apelor de pe teritoriul ţării. 
 b). - folosirea raţională a apei cu respectarea reglementărilor 
stabilite de organele de specialitate, evitarea risipei de apă în toate 
domeniile, precum şi creşterea gradului de reutilizare a apei. 

c). - realizarea şi darea în funcţiune în termenele planificate a 
lucrărilor, instalaţiilor şi dispozitivelor destinate prevenirii şi combaterii 
poluării apelor, exploatarea la parametri proiectaţi a acestora. 
 d). - întreţinerea şi exploatarea potrivit prevederilor legale a 
lucrărilor de captare a albiilor şi malurilor, a celor de prevenire şi 
combatere a acţiunii distructive a apelor. 
 e). - apărarea apelor prin orice măsuri împotriva poluării, ca 
acestea să poată fi folosite în scopurile necesare populaţiei şi a 
economiei. 
Se interzice evacuarea, aruncarea sau injectarea apelor supuse 
protecţiei, cu apele uzate, deşeurile, reziduurile sau produsele de orice 
fel, precum şi desfăşurarea activităţilor economico-sociale ce pot 
modifica regimul de scurgere sau de  calitate a apelor.  
Acest lucru este admis numai în condiţiile stabilite de organele de 
specialitate, potrivit prevederilor legii. 
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Protecţia pădurilor şi a altor forme de vegetaţie      
 
Protejarea pădurilor se va realiza prin: 
a). - extinderea tratamentelor intensive de gospodărire a pădurilor; 
b). - aplicarea susţinută a măsurilor tehnice prevăzute în 
aranjamentele silvice; 
c). - turismul, sportul, recreerea, agrementul şi alte asemenea, se pot 
desfăşura în cuprinsul  fondului forestier numai cu respectarea 
reglementărilor legale, stabilite de organele de  specialitate 
competente. 
d). -suprafaţa totală a pădurilor nu poate fi micşorată decât cu 
aprobare specială; 
În vederea asigurării condiţiior de agrement, recreaţie şi turism 
trebuie: 
e). - extinse spaţiile verzi în interiorul şi în jurul localităţilor în 
conformitate cu planurile de sistematizare şi trebuie asigurată 
amenajarea acestora. 
f). - trebuie întreţinute spaţiile verzi existente în acord cu tehnicile 
stabilite de organele de specialitate. 
g). -să se planteze arbori, flori şi alte plante ornamentale pe marile căi 
de acces, trasee turistice, în jurul clădirilor şi în alte locuri unde există 
terenuri ce pot fi destinate acestor scopuri. 
h). - este interzisă micşorarea spaţiilor verzi sau tăierea arborilor, 
metodele de exploatare a florei şi vegetaţiei spontane, care împiedecă 
regenerarea şi dezvoltarea lor normală şi influenţează în mod negativ 
echilibrul ecologic.  

 
Protecţia faunei terestre şi acvatice      
Fauna terestră şi acvatică constituie o bogăţie naţională, prin rolul său 
în menţinerea echilibrului ecologic. 
În acest context vânătoarea şi pescuitul sunt admise numai cu 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

 
MONUMENTE ŞI ANSAMBLURI ISTORICE         
În Municipiul Reghin sunt o serie de monumente istorice, care 
trebuiesc protejate şi a căror listă a fost comunicată Comisiei Naţionale 
a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice. Toate aceste 
monumente sunt protejate prin includerea acestora pe lista 
comunicată prin adresa nr.323/1992 de către M.L.P.A.T.  
Pe teritoriul municipiului nu se găsesc decât monumente şi ansambluri 
arhitectonice, care fac obiectul legii amintite mai înainte.  
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7. Efecte posibile semnificative asupra mediului, inclusiv asupra 
sănătăţii, în context transfrontier.  
Obiectivul analizat nu va avea efecte asupra mediului sau sănătăţii 
umane în context transfrontier. 
Impactul asupra factorilor de mediu prognozat va fi unul minor şi local.  

 
8. Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât 
de complet posibil orice efect advers asupra mediului al 
implementării P.U.G.  
Măsuri care se impun în continuare: 

- echiparea teritoriului localităţii, 
- modernizarea reţelelor de apa  şi canalizare, 
- extinderea reţelei de apă potabilă şi canalizare, 
- promovarea şi dezvoltarea activităţii de turism şi servicii, 
- utilizare eficientă a terenurilor  
- instruirea populaţiei în programele adecvate de protecţia 

mediului, 
- extinderea zonelor verzi din teritoriul municipiului Reghin 

în vederea realizării suprafeţei de 20 mp/locuitor  în 
următorii ani. 

- lucrări de combatere şi prevenire a inundaţiilor în zonele 
de risc prin regularizarea de pâraie, îndiguiri de maluri, 
etc. 

- realizarea centurii de ocolire a municipiului Reghin în 
vederea fluidizării traficului auto şi reducerii nivelului de 
poluare cu gaze de eşapament, reducerii nivelului de 
zgomot şi vibraţii datorate traficului auto actual. 

 
Pentru dezvoltarea turismului se impune: 

- sprijinirea persoanelor fizice, a asociaţiilor de familii şi 
societăţii comerciale în crearea de pensiuni turistice şi 
agroturistice, popularizarea turistică a zonei, 

- educarea şi dezvoltarea spiritului gospodăresc al 
populaţiei, pentru creşterea atracţiilor turistice, 

- protecţia şi reabilitarea obiectivelor turistice, 
- pregătirea cadrelor necesare pentru activităţi turistice şi 

agroturistice 
În vederea realizării suprafeţelor de spaţii verzi se vor respecta 
următoarele reglementări: 

- Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii 
sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de 
destinaţia şi capacitatea construcţiei, conform 
Regulamentului de Urbanism al PUG. 
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Spaţiile verzi şi plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilor de 
pe suprafaţa parcelei, ca plantaţii de arbori, arbuşti, plante 
ornamentale, suprafeţe acoperite cu gazon, grădini de flori, etc. 
Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabilii în corelare cu normele 
de igienă şi protecţie a mediului. Corelarea se va face ţinând seama de 
mărimea, funcţiunea dominantă a localităţii şi zona geografică în care 
aceasta este amplasată, în vederea evaluării posibilităţilor de 
îmbunătăţire a microclimatului urban.  
În vecinătatea ansamblurilor şi monumentelor istorice, precum şi în 
zonele de protecţie ale acestora, realizarea de spaţii verzi şi plantate 
se va face cu asigurarea vizibilităţii şi punerii în valoare a obiectelor 
sau ansamblurilor protejate.  
Realizarea plantaţiilor de arbori se va face la o distanţă care să nu 
pună în pericol construcţia protejată, sub aspectul stabilităţii. 

În privinţa parcărilor în municipiul Reghin se impun următoarele 
măsuri: 
Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită 
spaţii de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării 
acestora în afara domeniului public. 
Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de 
capacitatea construcţiei, conform Regulamentului de Urbanism. 

 
 
9. Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor 
alese şi o descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea. 
 

Nu au fost analizate mai multe variante ale PUG Reghin, evaluatorul a 
primit spre analiză varianta finală. 

S-a adoptat o metodă de interpretare de tip cantitativ şi calitativ pe 
bază de indici de poluare (Ip) pe factori de mediu.  

În acest scop starea fiecărui factor de mediu se exprimă sintetic prin 
indicatori de calitate.  

Calitatea unui factor de mediu sau element al mediului se încadrează 
în raport cu limitele admise de normative. 

Ip = Cmax/L.M.A. 

Ip = 0 ~ 1 – mediul este afectat în limite admisibile 

Ip = > 1    - mediul este afectat peste limitele admisibile 

Pentru evaluarea impactului pe care PUG actualizat al municipiului 
Reghin îl va avea asupra mediului, respectiv efectul activităţii asupra 
calităţii factorilor de mediu s-au luat în considerare următoarele 
elemente: 
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-Valorile indicilor de poluare pe factori de mediu aer, apă, zgomot,  din 
datele aflate la dispoziţia evaluatorului, preluate din Raportul privind 
starea factorilor de mediu în judeţul Mureş, elaborat de APM Mureş, 
PENTRU ANUL 2006.  
-Prevederile STAS sau normativele care reglementează valorile limită 
admise, respectiv ordinul 462/1993 al MAPPM, NTPA 002/2002, STAS 
10009/1988; STAS 12574/87 

 
Evaluarea de mediu s-a făcut după şedinţa grupului de lucru constituit 
pentru analizarea acestui PUG. 
Nu au fost prezenţi reprezentanţii RA  APELE ROMÂNE, DIRECŢIA 
APELOR MUREŞ. 
În planşele anexate sunt reprezentate suprafeţele de teren propuse a 
fi cuprinse în intravilanul municipiului Reghin. 
Sunt două categorii de terenuri: terenuri propuse a fi utilizate pentru 
dezvoltări imobiliare cu destinaţii rezidenţiale şi terenuri cu destinaţie 
de dezvoltare a unor eventuale obiective economice.  
Nu au fost întâmpinate greutăţi în prelucrarea informaţiilor.  
Copia procesului verbal a şedinţei grupului de lucru a fost anexată la 
prezentul Raport de mediu. 

Prin realizarea acestui Plan Urbanistic General se asigură o tratare 
unitară a întregii suprafeţe de teren aflată în administrarea Primăriei 
Reghin, atât din punct de vedere arhitectural cât şi al utilităţilor 
tehnico-edilitare. 

Proiectul nu presupune modificarea/distrugerea populatiei de plante. 

Proiectul nu presupune modificarea compozitiei speciilor: specii locale 
sau aclimatizate, raspandirea speciilor invadatoare. 

Proiectul nu presupune modificari ale resurselor speciilor de plante cu 
importanta economica. 

Nu sunt necesare măsuri suplimentare de protecţie a biodiversităţii 
având în vedere specificul acesteia în zona amplasamentului.  

Proiectul va avea efect benefic asupra conditiilor economice locale, 
piata de munca.  

Nu a fost evidenţiat un potenţial impact negativ asupra mediului 
natural si economic. 
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10. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea 
efectelor semnificative ale implementării P.U.G. 
 

Monitorizare privind reducerea impactului asupra mediului 

Se vor monitoriza următoarele aspecte: 
• Eliminarea poluării în zona amplasamentului şi zonele  adiacente 

pe timpul lucrărilor de construcţie şi în perioada de exploatare a 
centurii ocolitoare a municipiului Reghin. 

Această activitate de monitorizare se referă la modul de gestionare a 
materialelor de construcţie şi modul de lucru al utilajelor de construcţie  
în perioada construcţiei, în vederea evitării poluări.  
De asemenea se va urmări modul de utilizare a stratului de pământ 
fertil de la suprafaţa solului ce va fi decopertat, în vederea utilizării lui 
pe amplasament la crearea de spaţii verzi. 
 

• Eliminarea poluării solului şi apelor de suprafaţă cauzată de 
depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere.  

Se va monitoriza modul de colectare şi gestiune a deşeurilor menajere, 
în vederea respectării normelor existente, pe teritoriul municipiului 
Reghin.  

 
• Implementarea sistemului de colectare selectivã a deşeurilor, 

atât la nivelul populaţiei, cât şi în zonele publice. 

Se va pune accent pe colectarea selectivă a diferitelor tipuri de deşeuri 
menajere provenite de la locatari dar şi de la unităţile economice. 
 

• Realizarea unei suprafeţe de spaţii verzi care să corespundă 
normelor naţionale şi europene. 

În cadrul PUG – analizat este prevăzută realizarea unor suprafeţe de 
spaţii verzi şi perdele de protecţie vegetală, ca o măsură importantă în 
vederea asigurării unui confort sporit locatarilor. 
Se va monitoriza realizarea lor. 

Monitorizarea este în sarcina Unităţilor abilitate de lege în acest scop 

( Garda de mediu, Agenţia de protecţie a mediului, Primăria locală). 
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Recomandări generale de monitorizare ale evaluatorului de 
mediu 
Un sistem competitiv şi eficient de monitorizare şi evaluare a 
impactului PUG asupra mediului va contribui nu doar la prevenirea 
unui posibil impact negativ asupra mediului al programului, ci şi la 
amplificarea efectelor pozitive, atât în ceea ce priveşte mediul, cât şi 
calitatea proiectului analizat. 
Pentru monitorizare, trebuie realizate următoarele: 
• Integrarea indicatorilor de mediu propuşi în sistemul general de 
monitorizare a impactului realizat prin implementarea PUG actualizat 
Reghin; 
• Conectarea sistemului de monitorizare la sistemul de evaluare şi 
selecţie a proiectelor, pe baza criteriilor de mediu, unde este cazul; 
• Publicarea periodică a rezultatelor de monitorizare (cel puţin o dată 
pe an); 
• Asigurarea unui număr suficient de personal cu abilităţi profesionale 
din domeniul mediului pentru monitorizarea PUG; 
• Implicarea APM Mureş în discuţiile privind sistemul general de 
monitorizare, în special modalitatea de integrare a temelor de mediu în 
acest sistem înainte de lansarea programului; 
• Asigurarea că solicitanţii au primit suficiente informaţii privind 
problemele de mediu şi posibila legătură dintre proiectele scrise şi 
mediu, pentru proiectele ce vor fi demarate în viitor.  
Sistemul de monitorizare cuprinde următoarele activităţi: 
• Evaluarea proiectelor depuse, pe baza criteriilor de mediu adaptate 
situaţiilor şi operaţiunilor; 
• Monitorizarea indicatorilor de mediu (în special pe baza agregării 
datelor din proiecte) adaptat situaţiilor şi operaţiunilor; 
• Examinarea rezultatelor de monitorizare, cu alte cuvinte trecerea în 
revistă a modificărilor indicatorilor de mediu, dacă s-au modificat; 
• Iniţierea demersurilor stabilite în cazul în care se descoperă că PUG 
produce efecte negative asupra mediului; 
• Publicarea rezultatelor de monitorizare; 
• Comunicarea cu autoritatea de evaluare competentă (APM Mureş ) şi 
cu alte autorităţi/organisme active în domeniul protecţiei mediului; 
• Consiliere pe tema mediului pentru angajaţii din structura de 
implementare a PUG, mai ales pentru membrii comisiilor de evaluare şi 
selecţie pentru operaţiunile selectate; 
• Servicii de consultanţă oferite celor ce depun proiecte în domeniul 
mediului; 
• Informarea tuturor părţilor interesate cu privire la aspectele de 
mediu ale PUG. 
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Instituţii invitate de Grupul de Lucru SEA pentru PUG Sărăţeni 
- APM Mureş 
- Proiectantul PUG 
- Apele Române 
- Titularul de proiect 
- Expertul evaluator de mediu 
 
 
 
 
 
 

Bibliografie: 

PUG actualizat Reghin- varianta finală elaborat de SC PROIECT SA 

HG 1076/2004. 

Date statistice privind starea factorilor de mediu din jud. Mureş, 
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU, JUD. 
MUREŞ, 2006 
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REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC 
 

Prezentul proiect urbanistic a fost întocmit în baza unei comenzi din 
partea Consiliului Local Reghin, fiind tratate următoarele probleme: 

- Stabilirea intravilanului municipiului Reghin, 
- Stabilirea disfuncţionalităţilor existente şi a priorităţilor pe 

baza analizei situaţiei existente, 
- Zonificarea intravilanului, 
- Potenţialul economic şi uman 
- Organizarea circulaţiei 
- Echiparea tehnico-edilitară. 

 
Prezentul Raport de mediu  vizează: 
- stabilirea problemelor cheie care trebuie luate în considerare în 
cadrul elaborării  Actualizării PUG Reghin; 
- analiza contextului elaborării Proiectului de Actualizare a PUG şi 
posibilele tendinţe viitoare în cazul în care PUG- actualizat nu este 
implementat; 
- identificarea unui set optim de obiective şi priorităţi de dezvoltare 
specifice; 
- identificarea măsurilor optime care pot permite cel mai bine 
realizarea obiectivelor; 
- propune un sistem optim de monitorizare şi gestionare; 
- asigură consultări în timp util şi eficiente cu autorităţile relevante şi 
publicul interesat, inclusiv cu cetăţenii şi grupuri organizate interesate; 
- informează factorii de decizie cu privire la documentul de programare 
şi posibilele impacturi ale acestuia; 
- notifică autorităţile relevante şi publicul general cu privire la forma 
finală a PUG- actualizat şi motivele adoptării acestuia. 
Evaluarea versiunii finale a PUG – actualizat s-a bazat pe următoarele 
etape: 
- Analiza principalelor probleme şi tendinţe de mediu din zona 
analizată a intravilanului municipiului Reghin. 
- Analiza planurilor şi programelor de mediu relevante şi a strategiilor 
conexe la nivel local. 
- Stabilirea obiectivelor de mediu relevante pentru PUG- actualizat. 
- Evaluarea părţii descriptive a PUG– actualizat dacă reflectă în mod 
corespunzător principalele probleme de mediu relevante pentru PUG. 
- Propunerea unor indicatori de mediu pentru monitorizarea 
impacturilor de mediu ale implementării PUG- actualizat. 
- Propunerea criteriilor de mediu pentru selecţia proiectelor. 
- Compilarea versiunii finale a raportului de mediu. 
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Planul Urbanistic General al municipiului Reghin are caracter de 
reglementare şi răspunde programului de amenajare a teritoriului cât 
şi programului de dezvoltare a localităţii. 
Planurile urbanistice generale constituie documentaţiile pe baza cărora 
se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile pe care trebuie să le 
adopte administraţia locală pe perioada de acţiune a PUG (cca.4-5 
ani).  
Planurile urbanistice, orientează aplicarea unor politici coerente în 
domeniul amenajării teritoriului şi a asigurării construirii acestuia în 
conformitate cu principiile de urbanism şi cu respectarea legislaţiei în 
vigoare. 
Documentaţiei Planului Urbanistic General i se asociază şi 
Regulamentul de Urbanism, întocmit pe baza acestuia.  
PUG precizează modul şi condiţiile în care se poate construi pe 
teritoriul municipiului, menţionând documentaţiile tehnice necesare a 
se întocmi pentru obţinerea autorizaţiei de construire. 
Competenţe de apreciere: 
Prin ordinul MLPAT nr.91/1991, a fost aprobată procedura de 
autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute prin legea 
nr.50/1991.  
Planurile urbanistice generale ale municipiilor se avizează de Direcţia 
Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean de MLPAT, şi se aprobă de 
Consiliul Municipal Reghin. 
După aprobare Planul Urbanistic General cât şi regulamentul de 
urbanism, devin acte de autoritate ale administraţiei locale. 
Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Reghin a fost 
întocmită pe baza cererii  Consiliului Municipal Reghin, lucrarea se 
elaborează pe baza cadrului conţinut prevăzut în Ordinul MLPAT 
nr.13/1999, cu respectarea Legii nr.50/2005 republicată şi a HG 
nr.525/1995, HG nr.70/1996, HG nr.507/1997, HG nr.6/1998 şi HG 
59/1999. 
Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Reghin 
reprezintă aducerea la zi a Planului Urbanistic General elaborat în anul 
1997. Acest proiect constituie documentaţia de bază, care stabileşte 
obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare ale Municipiului Reghin 
pe o perioadă determinată - în baza analizei multicriteriale a situaţiei 
existente. 
Principalele elemente de fond ale Planului Urbanistic al 
Municipiului Reghin sunt următoarele:  
- includerea în intravilan a tuturor zonelor existente construite şi 
amenajate, situate pe teritoriul administrativ al municipiului la data 
elaborării PUG- ului. 
- adăugarea la intravilanul existent al tuturor suprafeţelor atribuite 
prin legea nr.18/1991, 1/2000 şi 247/2005, care se pretează pentru 
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construcţii de locuinţe şi alte funcţiuni, cât şi cele necesare pentru 
prima etapă de dezvoltare a localităţii. 
- materializarea urbanistică a programului de dezvoltare a localităţii, în 
baza propunerilor colectivităţii locale. 
- definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de 
utilitate publică 
- posibilităţile de realizare a obiectivelor propuse în condiţiile 
respectării dreptului de proprietate. 
Conţinutul regulamentului de urbanism referitor la utilizarea 
terenurilor şi a construcţiilor analizând proprietăţile din cadrul 
localităţii şi în teritoriu, tratează următoarele probleme : 
- stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan; 
- zonificarea funcţională a terenurilor din localitate şi stabilirea 
regimului juridic al    acestora, printr-un sistem de reglementări şi 
servituţi adecvate; 
- stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau 
definitivă de construire; 
- stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora;  
- potenţialul economic al localităţii; 
- organizarea circulaţiei şi a transporturilor; 
- echiparea tehnico-edilitară; 
- restabilirea, protecţia şi conservarea mediului; 
- condiţii şi posibilităţi de realizare a obiectivelor de utilitate publică; 
- stabilirea modului de utilizare a terenurilor şi condiţiile de 
conformitate şi realizarea construcţiilor; 
- corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea 
spaţiului; 
Reglementările enunţate în PUG se detaliază şi se întăresc prin 
regulamentul local de urbanism. 
SURSE DOCUMENTARE  ALE PUG ACTUALIZAT REGHIN 
- Ridicarea topografică a oraşului întocmită la scara 1: 5.000 şi 1 : 
10.000, pe cale aerofotogrametrică, completată de S.C. PROIECT S.A. 
cu amplasamentele construcţiilor realizate până în prezent; 
- Datele preconizate de secţiile de resort de specialitate ale Primăriei 
Municipiului Reghin; 
- Date statistice culese de la Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş; 
- Schiţa de sistematizare a oraşului Reghin elaborată de I.P.J. Mureş în 
anul 1985 cu nr.0750.0; 
- Planurile Urbanistice Generale etapa I - faza studiu cu 
nr.1902.0/1991 şi Planul Urbanistic General etapa II cu 
nr.2562.0/1993, elaborate de S.C. PROIECT S.A. Tg-Mureş; 
- Planul Urbanistic General cu nr.2562.1/1997, elaborat de SC 
PROIECT SA Tg-Mureş; 
- Introducerea PUZ- uri şi PUD- uri elaborate în planurile PUG. 
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Prin realizarea acestui Plan Urbanistic se asigură o tratare unitară a 
întregii suprafeţe de teren, atât din punct de vedere arhitectural cât şi 
al utilităţilor tehnico-edilitare. 

Proiectul nu presupune modificarea/distrugerea populatiei de plante. 

Proiectul nu presupune modificarea compozitiei speciilor: specii locale 
sau aclimatizate, raspandirea speciilor invadatoare. 

Proiectul nu presupune modificari ale resurselor speciilor de plante cu 
importanta economica. 

Nu sunt necesare măsuri suplimentare de protecţie a biodiversităţii 
având în vedere specificul acesteia în zona amplasamentului.  

Proiectul va avea efect benefic asupra conditiilor economice locale, 
piata de munca.  

Nu a fost evidenţiat un potenţial impact negativ asupra mediului 
natural si economic. 

 

Principalele concluzii şi recomandări ale analizei: 

Măsuri propuse prin realizarea PUG actualizat municipiul 
REGHIN: 

- echiparea teritoriului localităţii, 
- modernizarea reţelelor de utilităţi, 
- extinderea reţelei de apă şi canalizare, 
- promovarea şi dezvoltarea activităţii de turism şi servicii, 
- utilizare eficientă a terenurilor  
- instruirea populaţiei în programele adecvate de protecţia 

mediului, 
- plantarea de fâşii de protecţie, 
- extinderea zonelor împădurite din teritoriu, 
- lucrări de combatere şi prevenire a inundaţiilor în zonele 

de risc prin regularizarea de pâraie, îndiguiri de maluri,  
etc. 

- realizarea centurii de ocolire a municipiului şi a 
construcţiilor ce au legătură cu aceasta. 
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Evaluatorul de mediu recomandă continuarea procedurilor 
legale privind avizarea din punct de vedere al protecţiei 
mediului, a PUG ACTUALIZAT MUNICIPIUL REGHIN. 

Impactul social şi economic a fost considerat ca fiind pozitiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborator 

Ing.Braiescu Gheorghe-Expert Evaluator de Mediu 

Atestat nr. EIM-04-004/21.11.2006 

 

 

Întocmit DECEMBRIE 2007 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

