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PARTEA A DOUA

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE

Studiile de fundamentare care justifică enunţarea unor reglementări urbanistice, luate
în calcul la întocmirea documentaţiei sunt:

Studiile cu caracter general, care privesc zone mai întinse, în care se încadrează şi
localitatea Vinţu de Jos:

◦ Prevederi ale secţiunilor PATN;
◦ Prevederi ale PATJ Alba şi ale PDR Centru;
◦ Planul de dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2007-2013;
◦ Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada  2007 – 2013;
◦ Strategia de dezvoltare durabilă a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba

Iulia;
◦ Strategia de dezvoltare spatiala a comunei Vintu de Jos;
Fundamentarea datelor cuprinse în cadrul PUG – Vinţu de Jos  au la bază datele şi

informaţiile culese de pe teren, din cadrul primăriei Vinţu de Jos, date statistice şi alte
informaţii utile. Un rol important în redactarea documentului îl au:

◦ PUG - Vinţu de Jos,  elaborat în anul 2005, de către s.c. "LANCRAJAN
FRANCHINI GHEORGHE CORNELIU-LE" s.n.c., Alba Iulia;

◦ Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a comunei Vinţu de Jos
◦ Studiul de fundamentare istorică şi arheologic (anexă);

3.2. EVOLUTIE POSIBILA, PRIORITĂŢI

3.2.1. TENDINŢE POSIBILE DE EVOLUŢIE
În conturarea unei viziuni posibile de dezvoltare a comunei Vinţu de Jos s-au avut în

vedere prevederile documentaţiilor de dezvoltare a zonei şi localităţii prevăzute în capitolul
precedent, coroborate cu tendinţele de dezvoltare conturate în ultima perioadă, cu cerinţele
populaţiei şi a factorilor administrativi locali.

Prevederi ale secţiunilor PATN
Potrivit prevederilor acestui document, Judeţul Alba este traversat de căile de

comunicaţii componente ale coridorul IV paneuropean. Acest coridor leagă centrul Europei
(zona de est a Germaniei) de estul şi sudul continentului, până la Istanbul şi Salonic. O parte
din acest coridor, care cuprinde atât trasee rutiere cât şi feroviare, traversează teritoriul
României de la vest la sud şi est. Conform prevederilor PATN – secţiunea I, Căi de
comunicaţii, coridorul IV paneuropean va traversa partea central – sudică a judeţului Alba, la
cca. 10 km de centrul administrativ al Judeţului, la limita sudică a teritoriului administrativ al
comunei Vinţu de Jos, fiind format din autostrada A1 aflată în imediata apropiere a traseului
E68 – DN 1 şi a magistralei CF Arad – Deva – Sibiu – Braşov – Ploieşti – Bucureşti. Aceste
trasee de bază sunt cuprinse în programul UE de realizare a unui sistem integrat de reţele
rutiere şi feroviare, sistemul TEN11 (Trans-European Network).

Trebuie subliniat faptul că: în conformitate cu prevederile legii de aprobare a PATN –
secţiunea I, se  preconizează construirea  unui aeroport în zona Alba-Iulia, iar cursul
Mureşului va fi amenajat pentru navigaţie pe sectorul Arad, Deva, Alba – Iulia.
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Reţeaua de transport european Reţeaua de transport în zonă (coridorul IV - paneuropean)

Din aceste date rezultă că teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos va avea în
viitor o largă accesibilitate la sistemele de transport european, pe toate căile de comunicaţie:
rutiere, feroviare, aeriene şi fluviale.

PATN – Dezvoltarea reţelei aeriene PATN – Dezvoltarea reţelei de navigaţie

Conform Secţiunii III a PATN – zone protejate, naturale şi construite, teritoriul
administrativ al comunei Vinţu de Jos se găseşte în zona central-estică a judeţului Alba, în
imediata apropiere a centrului de reşedinţă – Alba Iulia, fiind amplasată şi în vecinătatea unor
importante arii naturale şi construite, clasificate drept arii de importanţă naţională, printre
care amintim:

◦ vecinătatea unor parcuri naţionale sau naturale şi arii de protecţie naturală incluse
în “Natura 2000” precum Grădiştea Muncelului – Cioclovina, Apuseni, Trascău,
Piemontul Munţilor Metaliferi – Vinţ etc., dar şi a unor zone cu o concentrare
foarte mare de monumente istorice precum: Culuarul Mureşului Alba Iulia –
Deva, valea mijlocie a Mureşului, cu centrele urbane: Sebeş, Alba Iulia, Teiuş,
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Aiud, iar în plan mai îndepărtant  municipiile: Deva, Sibiu, Cluj-Napoca, Târgu-
Jiu.

Situri naturale (F – Munţii Apuseni; N – Grădiştea Situri istorice şi arheologice
Muncelului-Cioclovina; C – Retezat; L - Cozia

◦ în apropierea comunei se află, de asemenea, arii de concentrare a unor monumente
istorice aflate în patrimoniul UNESCO, precum bisericile fortificate din
Transilvania şi cetăţile dacice din Munţii Orăştie (a se vedea cartogramele de mai
sus).

◦ În concluzie, teritoriul administrativ al comunei se află în vecinătatea unor
importante arii de atracţie turistică şi culturală, la distanţe de 3-4 ore.

Din punct de vedere al riscurilor naturale, comuna Vinţu de Jos este plasată, conform
Secţiunii V a PATN – Zone de risc natural (aprobată prin legea 575 /2001), într-o arie fără
riscuri seismice majore, în care media cantităţilor de precipitaţii căzute în ultima sută de ani
este de 100 – 150 mm, cu risc sporit la inundaţii datorită revărsării unui curs de apă (Mureşul)
şi a scurgerilor pe torenţii de versant.

Din punct de vedere al potenţialului turistic, comuna Vinţu de Jos dispune de
importante resurse antropice şi naturale, zona adiacentă este apreciată în cadrul PATN –
Secţiunea V (OUG 142/2008), drept un areal cu potenţial turistic ridicat, dar afectat de
probleme legate de infrastructura turistică specifică.

Totodată zona este plasată în vecinătatea unor arii urbane cu importante concentrări de
populaţie, precum zona Sibiului la sud-est, culoarul Mureşului la est şi Munţii Apuseni la vest
şi nord.

Prevederi ale PATJ Alba şi ale Strategiei de dezvoltare a jud. Alba (2007-2013)
Din punct de vedere economic, aceast areal al judeţului Alba, respectiv comuna Vinţu

de Jos reprezintă o zonă cu profil mixt, în care se regăsec activităţi din sectorul primar,
secundar şi terţiar, care gravitează în jurul oraşelor Sebeş şi Alba Iulia, ca centre de polarizare
zonală. Totodată Vinţu de Jos este o unitate administrativ teritorială, cu o concentrare foarte
mare a patrimoniului construit, cu valoare culturală de interes naţional, care împreună cu
centrele urbane Alba Iulia, Sebeş şi Teiuş, formează unul din principalii poli de dezvoltare
economică

Din punct de vedere al reţelei de localităţi, Vinţu de Jos se găseşte în aria de
influenţă a centrelor urbane Sebeş şi Alba Iulia. În ceea ce priveşte echiparea, dotări de
învăţământ, sănătate, cultură şi sport-agrement, acestea sunt prezenţe la un nivelul care
satisface într-o măsură ridicată necesităţile locale. Din punctul de vedere al factorilor de
dezvoltare, comuna este percepută ca stând bine în cea ce priveşte infrastructura şi potenţialul
economic şi mai puţin bine la capitolul “mediu comunitar”.
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Cu cei 5445 de locuitori inregistraţi în 2011, Vinţu de Jos este considerată o comună
mare ca populaţie, dar cu o densitate mică, de 61,57 loc/kmp, care în ultimii ani s-a bucurat
de un spor migratoriu pozitiv, de 2,80 %.

Din punct de vedere al căilor de comunicaţie, PATJ Alba, subliniază importanţa
situării UAT Vinţu de Jos pe traseul principalei magistrale de transport paneuropean,
constituind un important nod, feroviar şi auto, cu o largă deschidere naţională şi
internaţională. Totodată se subliniază existenţa unor preocupări de realizare a unui aerodrom,
destinat avioanelor uşoare.

O parte din satele comunei Vinţu de Jos dispun de alimentare cu gaze naturale, fapt
explicabil în condiţiile în care pe teritoriul comunei se întind cca. 32 km de conducte de gaz.
Introducerea gazului metan s-a realizat în ultimii ani pe baza unor proiecte cu finanţare
bugetară.

Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA)
AIDA este structurată în jurul principalului pol de dezvoltare, Alba Iulia, prin

aderarea unui număr de 11 unităţi administrativ teritoriale, reprezentate de administraţiile
publice ale Consiliilor locale din municipiile Alba Iulia şi Sebeş, Consiliul Local al
oraşului Teiuş, Consiliile Locale ale comunelor Sîntimbru, Vinţu de Jos, Galda de Jos,
Ighiu, Cricău, Ciugud, Meteş, Berghin, precum şi Consiliul Judeţean Alba.  Scopul
sprijinirii dezvoltării economice şi sociale, a infrastructurii şi a ridicării nivelului de trai a
locuitorilor din cadrul UAT-urilor membre. A fost înfiinţată în vara anului 2007 şi are
personalitate juridică.
· În cadrul AIDA, comuna Vinţu de Jos poate juca un rol potenţial pe următoarele

segmente:
▪ ca pol industrial agrozootehnic;
▪ prin valorificarea potenţialului natural de care dispune;
▪ prin realizarea de funcţiuni de loisir pe malul Mureşului;
▪ prin calitatea şi potenţialul mediului inconjurator
▪ prin promovarea comunei ca furnizor de servicii pentru zonele urbane (Alba

Iulia şi Sebeş) şi rurale şi ca zone de localizare pentru IMM-uri;
· Dezvoltarea si consolidarea infrastructurii şi valorificarea sistemului intermodal de

transport Vintu de Jos-Sebes -Alba Iulia-Sântimbru-Teius prin:
▪ Configurarea serviciilor de transport rapid la aeroporturile din proximitate

(aeroport/aerodrom/ transport rapid la aeroporturile din regiune), în acest
context fiind inclus şi realizarea unui aeroport de agrement al Vinţu de Jos.

▪ Modernizarea infrastructurii şi a dotărilor de transport rutier şi feroviar,
respectiv Autostrada A1 şi a reţelei feroviare, inclusiv a nodului feroviar Vinţu
de Jos.

· Imbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor membre AIDA prin asigurarea accesului la
servicii de calitate, la locuire diversificată pentru toate categoriile de venit şi prin
asigurarea calităţii mediului;

· Asigurarea unui mediu echilibrat şi sustenabil prin conservarea şi valorificarea
integrată a patrimoniului cultural şi natural.

Evoluţia UAT Vinţu de Jos în viziunea populaţiei şi a factorilor locali
Dezvoltarea UAT Vinţu de Jos sub aspect edilitar se va face în mod natural, pe vatra

localităţilor existente, şi pe amplasamente noi, introduse în intravilan. O situaţie specială se
înregistrează în cazul satelor mici situate în bazinul Văii Vinţului şi în zonele înalte de pe
versantul sudic al Munceilor Vinţului, unde procesul de depopulare şi îmbătrânire a
populaţiei este mai accelerat. În cazul acestora se impun măsuri semnificative pentru a le
stopa declinul, prin măsuri de îmbunătăţirea infrastructurii de acces şi a îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă.

În cazul satelor situate pe malul drept al Mureşului, în jurul DJ 107 C se constată o
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tendinţă de dezvoltare urbanistică, printr-o extindere a componentei rezidenţiale şi de
petrecere a timpului liber, ce se conturează în preajma unora dintre fostele exploatări de
balastru. Acest proces poate cunoaşte o dezvoltare mai amplă odată cu modernizarea DJ 107
C. Acest sector, prin combinarea elemente naturale deosebite (apă, soare, mediu natural) cu o
infrastructură adecvată (spaţii de cazare, de alimentaţie publică, piscine şi plaje amenajate)
poate şi să devină principala zonă de agrement şi petrecere a timpului liber pentru populaţia
urbană din oraşul Alba Iulia, mai ales pentru weekend.

Malul stâng al Mureşului şi partea estică şi sudică a comunei, din preajma localităţii
Vinţu de Jos este mult mai bine racordată la infrastructura de transport zonală şi europeană,
prin coridorul IV  paneuropean; atât auto, prin DN 7 şi autostrada A 1, recent dată în
exploatare pe tronsonul Deva-Sibiu, cât şi pe calea ferată, tonsonul Simeria-Vinţu de Jos şi
Vinţu de Jos-Coşlariu, aflate şi aceastea într-un proces de modernizare.

Realizarea în zonă a unui aerodrom de agrement, aşa cum este prevăzut şi în PATN şi
PATJ Alba, va deschide posibilităţi mai rapide de acces şi legătură cu exteriorul, fapt ce va
încuraja prezenţa unor importanţi investitori în zonă. În prezent se conturează două
amplasamente pentru dezvoltarea zonelor industriale şi de servicii, a căror extindere va
continua şi în viitor.

Una dintre acestea se dezvoltă la nord-estul localităţii Vinţu de Jos, spre Alba Iulia,
unde în prezent sunt amplasate o serie de unităţi economice precum:  Staţia de Gaz Metan,
Pomponio SRL, Giro SRL, Pensiunea „Drumul Dragostei” etc.

În partea sudică, în preajma DN 7 şi a Autostrăzii A1 se conturează o altă zonă de
dezvoltare economică, situată în partea estică a cartierului Sibişeni, pe platoul Lisca, unde se
propune un pol de transfer1, care va concentra atât activităţi de depozitare şi comercializare,
cât şi spaţii de producţie-montaj, birouri, facilităţi pentru transportatori, vamă,
telecomunicaţii etc.

De asemenea, în jurul principalului nod de cale ferată al zonei, care este Gara Vinţu
de Jos s-a conturat o zonă de dezvoltare industrială şi depozitare, facilitate tocmai de accesul
la transportul feroviar.

Sub aspect economic direcţiile posibile de evoluţie al UAT-ului se vor face prin
valorificarea potenţialului natural, economic şi uman existent, atât prin iniţiativa
administraţiei locale, cât şi prin sprijinirea şi valorificarea iniţiativei private, în diferite
domenii de activitate. În urma analizei realităţilor din zonă şi a documentelor predictive
pentru o dezvoltare ulterioară (PATN, PATJ, ) cât şi în viziunea comunităţii, direcţiile
posibile de evoluţie a comunei Vinţu de Jos vor tinde în continuare spre o dezvoltare agro-
industrială, bazată pe câteva obiective de bază, precum:
· Susţinerea dezvoltării activităţilor economice existente, atragerea şi încurajarea

investiţiilor private, naţionale şi străine, prin realizarea şi completarea infrastructurii de
bază şi reutilizarea siturilor, clădirilor și facilităților aferente fostelor platforme
industriale.

· Valorificarea oportunităţilor oferite de amplasarea sa într-un punct de convergenţă a două
importante magistrale de transport rutier şi feroviar şi creşterea rolului în cadrul polului
de dezvoltare structurat în jurul AIDA.

1

Pol de transfer/zonă de transfer – reprezintă concentrări de activităţi legate de articularea dintre marile
fluxuri de mărfuri de pe rute internaţionale cu cele locale, destinate transferului mărfurilor de pe mijloacele
grele de transport pe cele admise pe străzile localităţii sau cu capacităţi mai mici conform propriilor
necesităţi ale societăţilor comerciale. Asfel de activităţi includ: depozitarea în spaţii acoperite şi descoperite
(cu vânzare numai pentru mărfurile aflate în campanii promoţionale şi mărfuri care nu pot fi transportate la
domiciliu cu autoturismul personal), producţie, montaj, birouri ale companiilor, facilităţi pentru
transportatori, vamă telecomunicaţii etc.
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· Dezvoltarea în continuare a agriculturii, prin adoptarea unor metode moderne de
exploatare a potenţialului agricol, compatibile cu protecţia factorilor de mediu, în cadrul
unor ferme agricole de dimensiune medie, structurate pe baza concesionării terenurilor şi
a fermelor familiale mici, specilizate pe culturile cerealiere, a plantelor tehnice şi
legumicultură.

· Dezvoltarea pisciculturii şi a activităţilor conexe legate de aceasta.
· Activităţi de prelucrare şi valorificare a produselor agricole şi a serviciilor.
· Dezvoltarea unei componente industriale diversificate, bazată pe activităţi de prelucrare şi

valorificare a produselor agricole şi a serviciilor, a materialelor de construcţie, a lemnului
şi a produselor din lemn, a construcţiilor metalice etc.

· Dezvoltarea în continuare a comerţului şi a serviciilor către populaţie, a infrastructurii
turistice şi a celor legate de agroturism, pe fondul valorificării superioare a potenţialului
natural şi antropic pe care comuna îl deţine etc.

· Păstrarea şi valorificarea unor activităţi economice tradiţionale, cum este creşterea
animalelor, prin coservarea componentei ecologice  şi valorificarea superioară a
produselor acestora.
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3.2.2. PRIORITĂŢI ÎN INTERVENŢIE

Sub aspect edilitar o parte din satele comunei Vinţu de Jos dispun de importante
servicii şi facilităţi menite să favorizeze creşterea nivelului de trai a locuitorilor, în timp ce
alte sate, situată în zona înaltă a Dealurilor Vinţului nu dispun de facilităţi minimale în acest
scop (drumuri de acces, alimentare cu apă, canalizare etc.). O problemă importantă pentru
acestea este starea drumurilor de acces, devenite aproape impracticabile în perioadele umede
şi asigurarea necesarului de apă potabilă pentru oameni şi animale, inclusiv a serviciilor de
canalizare.

A. În domeniul infrastructurii edilitare şi de mediu:
· Extinderea alimentării cu apă la localităţile Valea Vinţului şi Pârâul lui Mihai.
· Extinderea alimentării cu gaz metan la localităţile Vurpăr, Valea Vinţului, Mereteu,

Câmpu Goblii şi Pârâul lui Mihai.
· Realizarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare, la care să fie conectate pe

lângă Vinţu de Jos şi satele Vurpăr, Câmpu Gobliki, Valea Goblii, Valea Vinţului,
Mereteu, Pârâul lui Mihai etc.

· Creşterea suprafeţelor de teren care să se bucure de îmbunătăţiri funciare, împăduriri,
refaceri peisagistice etc.

B. În domeniul infrastructurii de transport
· Asfaltarea străzilor în satele Vinţu de Jos, Vurpăr, Valea Vinţului, Câmpu Gobli,

Valea Gobli, Mereteu etc.
· Modernizarea DJ 107 A
· Modernizarea drumului de acces pe Valea Vinţului, până în satul Gura Cuţului.

Reabilitarea şi pietruirea drumului de acces între Gura Cuţului – Laz, şi deschiderea
acestuia spre valea Ampoiului.

· Modernizarea DC 107, pe sectorul DJ 107 A – Stăuini şi a DC 172 pe sectorul
Mereteu – Dl Ferului – Valea Goblii.

· Realizarea unui drum ocolitor care să lege zona de dezvoltare mixtă situată în partea
de nord-est a localităţi Vinţu de Jos (inclusiv DJ 107C) cu gara CFR şi DN 7 (E68),
investiţia necesitând şi o trecere de nivel peste sau pe sub calea ferată.

· Modernizarea drumurilor agricole din lunca Mureşului şi a celor din zona înaltă;
· Realizarea aeroportului local de agrement, destinat avioanelor uşoare şi elicopterelor

C. În domeniul economic (dezvoltare a agriculturii şi sprijinirea investiţiilor)
· Refacerea potenţialului legumicol şi pomicol al comunei în vederea divesificării

surselor de venit pentru populaţie;
· Sprijinirea refacerii infrastructurii pentru creșterea animalelor (adăposturi, adăpători,

saivane etc).
· Limitarea pe cât posibil a distrugerii suprafeţelor agricole cu o productivitate ridicată,

prin schimbarea destinaţiei terenurlui (balastiere, zone industriale, extinderi
nejustificate ale intravilanurilor etc.).

· Sprijinirea creşterii competitivităţii agricole a satelor din zona înaltă a comunei, prin
înfiinţarea unor ferme agricole, pomicole şi/sau de creştere a animalelor, care să
valorifice mai eficient potenţialul agricol al zonei;

D. În domeniul cultural şi urbanistic
· Realizarea unui centru cultural modern în localitatea Vinţu de Jos.
· Restaurarea monumentelor istorice protejate, cu valoare turistică, în primul rând a

castelului Martinuzzi, prin atragerea unor fonduri externe;
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· Consilierea şi sprijinirea proprietarilor care deţin clădiri cu valoare istorică şi
patrimonială ridicată în censervarea şi restaurarea acestora;

E. Mediu
· Conversia de către firmele implicate a excavaţiilor/gropilor rămase după încheierea

exploatărilor de pietrişuri şi nisipuri din Lunca Mureşului şi transformarea acestora în
pescării şi zone de agrement.

· Transformarea malurilor Mureşului într-o zonă de agrement şi de petrecere a timpului
liber prin amenajarea minimală a malurilor.

· Curăţarea malurilor râurilor de resturile menajere şi gunoaiele rămase în urma
revărsării acestora sau a depozitărilor necontrolate.

F. In domeniul turismului
Având în vedere potenţialul natural de care dispune zona (apropierea unor centre

urbane importante, existenţa unor obiective istorice de interes turistic, malul Mureşului,
lacurile artificiale, spaţiul rural tipic etc), în condiţiile tendinţelor tot mai evidente de refugiu
spre rural, mai ales la sfârşit de săptămână, se impune sprijinirea iniţiativei private în
domeniul agroturismului, care poate deveni o componentă importantă în activitatea
economică a zonei. Acest fapt presupune realizarea unor baze de agrement, a unor servicii
turistice de calitate. De asemenea, realizarea unor amenajări turistice pe malurile Mureşului,
prin concesionarea unor suprafeţe de teren către terţi ar permite o mai bună degrevare a
malurilor de deşeuri menajere, încurajarea turismului de weekend şi resurse financiare
suplimentare pentru primărie.

Dezvoltarea turistică a zonei ar permite totodată o mai bună valorificare a unor
produse şi resurse locale, servicii şi resurse piscicole etc.

Vezi capitolul 3.4 DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR, subcap. Forme de turism şi 2.10.4
Monumente ale  naturii şi istorice



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA VINŢU DE JOS – MEMORIU GENERAL

9

3.3. OPTIMIZAREA RELATIILOR ÎN TERITORIU

3.3.1. POZIŢIA LOCALITĂŢII ÎN REŢEAUA JUDEŢULUI.
Potrivit legii 351/2001, cu completările şi modificările ulterioare, Vinţu de Jos este o

localitate de gradul IV, având funcţia administrativă de centrul comunal. Comuna este situată
în jumătatea sudică a judeţului, la intrarea Mureşului în zona de culoar, fiind delimitată spre
nord est de teritoriul administrativ al oraşului Alba Iulia iar la est de cel al Oraşului Sebeş.
Centru de comună este situat la cca. 10 km de oraşul Sebeş şi la 26 km de Alba Iulia (450 59’
latitudine nordică şi 230 20’ longitudine estică).

Ocupă suprafeţe de teren aflate în lunca şi pe terasele Mureşului, unde este
concentrată cea mai mare parte din populaţia UAT şi principalele structuri economice, dar şi
pe versanţii sudici ai Munceilor Vinţului, unde se găsesc cele mai multe sate, dar cu o
populaţie mai restrânsă şi economie rurală de subzistenţă. Comuna are o suprafaţă de 88,39
km2, ceea ce reprezintă 1,4 % din suprafaţa judeţului şi o populaţie de 5.388 locuitori (2010),
cu o densitate medie de 60,95 loc km2.

Caracteristicile de natură geografică, economică şi sociala, în concordanţă cu
dezvoltarea ulterioară a infrastructurii de transport şi edilitare, asigură posibilitatea integrării
Vinţului de Jos în cadrul polului de dezvoltare Alba Iulia – Sebeş – Teiuş. Această integrare
ar permite o mai bună valorificare a potenţialului de dezvoltare economică a localităţii în
cadrul unor structuri supra-teritoriale zonale.

Vezi cap. 2.1.2.. Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţii.

3.3.2. CĂILE DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT
Comuna este traversată de principala reţea de transport care străbate jud. Alba,

coridorul IV multimodal paneuropean. Acest coridor leagă centrul Europei (zona de est a
Germaniei) de estul şi sudul continentului până la Istanbul şi Salonic. O bună parte a acestei
reţele de transport, formată atât din trasee rutiere cât şi feroviare traversează teritoriul
României de la vest la sud şi est, traversând teritoriul administrativ al comunei, de unde trece
spre Sibiu.

În prezent acest coridor este format din DN 7 (E 68) şi magistrala CF Arad – Deva –
Sibiu – Braşov – Ploieşti – Bucureşti, cu derivaţia Vinţu de Jos – Teiuş. Aceste trasee sunt
cuprinse în programul UE de realizare a unui sistem integrat de reţele rutiere şi feroviare,
sistemul TEN11 (Trans-European Network), care cuprinde şi Autostrada A 1 (Arad –
Timişoara – Deva – Sebeş – Sibiu – Râmicul Vâlcea – Piteşti - Bucureşti, aflată în diferite
faze de construcţie, ce străbate partea sudică a UAT. Din aceasta tronsonul Deva-Sibiu fiind
realizat. În acest context se remarcă  rolul de nod feroviar şi pol de transfer pe care il poate
avea comuna, prin nodul feroviar Vinţişoara precum larga accesibilitate spre oricare zonă a
României şi a spaţiului European.

Totodată, încheierea lucrărilor la Autostrada A1 şi reabilitarea reţelei feroviare din
zonă vor permite dezvoltarea în comună a unui pol de transfer cu rol regional.

Prin aşezarea sa geografică comuna Vinţu de Jos are acces la următoarele drumuri
naţionale şi judeţene.

· DN1 – E 81 ( Lim. Jud. Sibiu – Sebeş – Alba Iulia – Teiuş – Aiud – Unirea – Lim.
Jud. Cluj );

· DN7 – E 68 ( Lim. Jud. Sibiu – Sebeş – Lim. Jud. Hunedoara );
· DJ 107 A Alba Iulia – Pârâu lui Mihai – Vurpăr – Câmpu Goblii – Mereteu –

Blandiana – Sărăcsău – Lim. jud. Hunedoara (cca. 10,5 km pe teritoriul UAT);
· DJ 107 C DJ 107 (Teleac) – Drâmbar – Şeuşa – Ciugud – Dumbrava – Oarda – Vinţu

de Jos – DN7, ;
· DJ 705 B DN7 (Tărtăria ) – Sibişeni (DJ704 A) – Vinţu de Jos ( DN7 ) – Vurpăr (

DJ107A ), 4 km pe teritoriul UAT;
· DJ 705 C DJ107A (Vinţu de Jos ) – Valea Vinţului – Mătăcina – Inuri – Releu de
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televiziune, 12 km;
Alte drumuri de acces şi transport local sunt:

· DC 107 A – Stauini, 2 km;
· DC 172 Mereteu (DJ107A) – Valea Goblii, 20 km.
· Drum neclasificat Pârâul lui Mihai – Valea lui Mihai – Poieniţa – Haţegana – Inuri

(DJ 705C), 7 km;
· DJ 107A (Pâclişa) - Crişeni – Ciocaşu – Inuri (DJ 705C), 7 km;
· Mătăcina ( DJ 705 C ) – Gura Cuţului, 2 km;

Alături de reţelele de transport auto şi CF, teritoriul administrativ al comunei Vinţu de
Jos este străbătută de trei conducte magistrale pentru transportul gazelor naturale spre vestul
ţării, aparţinând de SN "TRANSGAZ" S.A. Mediaş. Această magistrală din Arad
este interconectată prin punctul Csanadpalota/Ungaria – Nădlac/România cu reţeaua
maghiară de transport al gazelor naturale. Pe teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos,
magistrala dispune de o Staţie de comprimare a gazelor naturale. Magistralele de gaz care
traverseaza comuna vor impune anumite zone de protectie si restrictii in anumite areale ale
comunei, dupa cum se poate observa pe plansa desenata de REGLEMENTARI
URBANISTICE pentru localitatea Vintu de Jos.

De asemenea, zona sudică a teritoriului administrativ este străbătută de trei linii de
înaltă tensiune, care în prezent nu influenţează dezvoltarea comunei, fiind situate într-o zonă
agricolă.

3.3.3. MUTAŢII SURVENITE ÎN FOLOSINŢA TERENURILOR
În comuna Vinţu de Jos, proprietatea privată s-a păstrat în perioada comunistă numai

în satele de munte, în satele situate în Lunca Mureşului şi pe terasele acestuia terenul fiind
cooperativizat. După retrocedare terenul a revenit vechilor proprietari. Odată cu aplicarea
Legii nr.1 8/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.1/2000,
modificată şi a Legii nr.247/2005, au fost eliberate titluri de proprietate pentru terenurile
agricole retrocedate.

În urma acestui proces rezerva de terenuri a primăriei s-a redus drastic, astăzi această
rezervă limitând foarte mult posibilitatea de sprijinire a unor investitori externi prin
atribuirea/concesionarea de terenuri.

Se speră ca finalizarea procesului de restituire a terenurilor agricole şi finalizarea
hărţilor cadastrale pentru teritoriul administrativ să ofere o imagine mai clară asupra
distribuţiei actuale a terenurilor existente.

Schimbări importante în structura terenurilor au intervenit în ultimii ani prin scoaterea
din circuitul agricol a unor importante suprafeţe de teren din lunca Mureşului pentru a fi
transformate în balastiere şi/sau platforme industriale, de transport, servicii şi zone de locuit.

Imobilul 909 Vinţu de Jos, situat pe teritoriul administrativ al comunei şi aflat în
administrarea MAPN, se bucură de un statut special, fiind catalogat ca „Zonă cu destinaţie
specială. Pe suprafaţa acestui imobil se poate construi numai cu avizul  Statului Major
General. În zona de siguranţă al imobilului menţionat, potrivit Protocolului A-
1090/20.05.2015, încheiat între  reprezentantul  UM 01496 Vinţu de Jos şi Primăria Comunei
Vinţu de Jos este instituită interdicţie de construire. Este interzisă realizarea unor obiective de
investiţii care să suprapună amplasamentul imobilului menţionat, acestea putând fi amplasate
pe alte terenuri aflate în proprietatea autorităţilor locale, a persoanelor fizice sau juridice
interesate.
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3.3.4. LUCRĂRI MAJORE PREVĂZUTE/PROPUSE ÎN TERITORIU
În prezent pe teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos se derulează două

importante lucrări de investiţii: tronsonul de autostradă Orăştie – Sibiu şi reabilitarea
tronsonului de cale ferată Simeria - Coşlariu.

A. Autostrada A1, pe tronsonul Orăştie – Sibiu traversează pe cca. 40 km şi partea
sudică a teritoriului jud. Alba. Pe acest tronson, în care este inclus şi teritoriului administrativ
al comunei Vinţu de Jos (pe cca. 2,6 km), lucrările au fost încheiate, autostrada fiind dată în
circulaţie, fiind realizată inclusiv conectarea teritoriului administrativ al comunei la aceasta
prin nodul de la Vinţişoara.

B. Reabilitarea tronsonului de CF Simeria - Coşlariu, pentru a putea fi utilizat în
circulaţia trenurilor la viteze de până la 160 km.  Tronsonul Coşlariu - Simeria prevede un
număr total de 33 poduri, 47 podeţe noi şi 14 reabilitate şi 6 pasaje (4 superioare şi 2
inferioare), 1 tunel cu lungimea de 780 de metri, nouă staţii cu centralizare electronică. De
asemenea, vor fi modernizate staţiile de cale ferată Alba-Iulia, Orăştie, Podu Mureş, Coşlariu,
Sântimbru, Bărăbanţ, Vinţu de Jos, Blandiana, Şibot, Aurel Vlaicu.

Pe plan local, între obiectivele majore aflate în atenţia administraţiei locale se află:
· întocmirea hărţilor cadastrale pentru întreaga comună, proiect aflat în derulare;
· încheierea lucrărilor pentru realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă

potabilă pentru toate localităţile prevăzute iniţial şi/sau introduse ulterior în proiect;
· realizarea sistemului de canalizare menajeră şi a staţilor de epurare;
· realizarea aeroportului de agrement prevăzut în Vinţu de Jos;

Direcţiile posibile de evoluţie a localităţilor şi priorităţile în intervenţie au fost tratate
la cap. 3.4 EVOLUTIE POSIBILA, PRIORITĂŢI.

3.3.5. DEPLASĂRI PENTRU MUNCĂ
Deplasarea pentru şi de la muncă constituie o componentă importantă în dezvoltarea

economică şi creşterea nivelului de trai a locuitorilor zonei.
Înainte de anul 2000 această deplasare presupunea două componente,
1. - o componentă locală bazată pe deplasarea pe teritoriul administrativ al comunei,

pentru lucrări agricole şi activităţi salariale locale,
2. - o componentă externă, în afara teritoriului administrativ, bazată pe navetism,

spre principalele centre economice existente, în primul rând spre municipiile
Sebeş, Alba Iulia şi oraşul Cugir. Pentru cei care făceau naveta zilnică se folosea
transportul CFR şi transportul în comun.

După anul 2000, în condiţiile restrângerii drastice a locurilor de muncă, odată cu
încetarea sau restrângerea activităţii principalelor unităţi economice din Sebeş (Combinatul
de prelucrare a lemnului, Ciserom, Căprioara etc.), Alba Iulia (Utilajul, Refractara,
Porţelanul, Fabrica de Covoare, Turnătoria etc.) şi Cugir (I.M. Cugir), a crescut numărul
şomerilor, oamenii fiind nevoiţi să revină la activităţile tradiţionale.

În acelaşi timp a crescut rolul iniţiativei private şi a investiţiilor străine în economia
unităţii administrative. Astăzi o medie de cca. 800 de angajaţi lucrează în unităţi economice
şi servicii pe teritoriul comunei, precum: Asociaţia agricolă „Vinţana”, Pomponio SRL,
Kozara SRL, Conti Impex SRL, Konnex Prazisions Tehnik SRL, Giro SRL, pentru a aminti
câteva dintre cele mai semnificative unităţi economice.

Unii locuitori s-a orientat spre locuri de muncă situate în oraşele apropiate, în special
în Sebeş şi Alba Iulia, în timp ce alţii au plecat la muncă peste hotare, în ţări ale UE.

Se apreciază că dacă în comună se vor dezvolta turismul, activităţile agricole conexe
creşterii animalelor, exploatarea şi valorificarea unor resurse locale, cât şi serviciile,
posibilităţile de absorţie a forţei de muncă locale vor creşte.

Astăzi deplasarea pentru şi la locul de muncă păstrează cele două componente, dar
importanţa lor s-a inversat, cei mai mulţi angajaţi fiind cuprinşi în activităţi desfăşurate la
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nivel local şi o mică componentă la nivel microzonal, respectiv în centrele urbane Alba Iulia
şi Sebeş.

3.3.6. DEZVOLTAREA IN TERITORIU A ECHIPĂRII EDILITARE

Pe lângă activităţile cu caracter edilitar amintite anterior (vezi cap. 3.3.4.), cele mai
importante activităţi cu caracter edilitar, care trebuie să stea în atenţia factorilor locali sunt:

· reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene şi comunale care asigură
legătura şi accesul între satele situate în Lunca Mureşului şi cele situate pe versantul
sudic al M. Vinţului (Inuri, Laz, Haţegana, Crişeni, Stauini....);
· realizarea unor zone de agrement şi odihnă, cu dotările aferente pe malul
Mureşului;
· decolmatări şi îndiguiri ale albiei pârâului „Valea Pianului” (Vârtop) în zona unde
sunt prevăzute extinderi ale intravilanului, pentru înlăturarea riscului de inundaţie;
· extinderea alimentării cu apă şi a canalizării în zonele propuse pentru dezvoltare
turistică de pe malul Mureşului;
· proiectarea şi executarea unei supra-traversări (sau sub-traversări) a căii ferate la
nord-est de gară, pentru asigurarea legăturii dintre DJ 107C, DN 7 (E68) şi A1;

O măsură importantă în dezvoltarea echipării edilitare o reprezintă conectarea zonelor
de dezvoltare economică la infrastructura edilitară a localităţii (apă, canal, staţie epurare).
Dacă studiile de specialitate vor confirma se impune necesitatea ca unii agenţii economicii,
care desfăşoară activităţi cu risc mai ridicat de poluare să-şi realizeze propriile staţii de
epurare. Este cazul secţiei locale a firmei ELIT, specializată pe creşterea animalelor şi
procesarea cărnii.

Dezvoltarea echipării edilitare este tratată pe larg la capitolul 3.9 DEZVOLTAREA
ECHIPĂRII EDILITARE.

3.3.7. ACCESIBILITATEA LA TRUPURILE INTRAVILANULUI;

Pentru legăturile dintre trupurile intravilanului reşedinţei de comună este folosită
reţeaua de străzi existente, structurate în jurul drumurilor judeţene DJ 107A, 107C, 705B şi
705C, a uliţelor periferice şi de legătură, care satisfac în bună măsură necesităţile actuale. In
localitatea reşedinţă de comună majoritatea străzilor au fost modernizate recent. De asemenea
au fost modernizate sau se află în proces de modernizare străzile din localităţile Vurpăr,
Câmpu Goblii, Valea Goblii (cca. 0,4 km) şi Mereteu.

Probleme deosebite se înregistrează în cazul satelor de munte, unde în perioadele
umede, atât drumurile de acces cât şi uliţele sunt într-o stare foarte rea. Este cazul satelor
Valea Vinţului, Gura Cuţului, Laz, Inuri, Stauini, Haţegana, Dealu Fierului, Poieniţa Crişeni
etc.

Extinderile ulterioare ale intravilanului vor impune şi modificări ale infrastructurii de
acces în diferite zone. Deosebit de important pentru viitorul dezvoltării economice a
localităţii rămâne realizarea pasajului peste calea ferară din zona „Luci 2000”.

De asemenea realizarea aeroportului de agrement preconizat, necesită pe lângă piste şi
drumul de legătură cu acesta, obiectiv posibil de realizat utilizând structura unui drum de
hotar existent în zonă.
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3.4. DEZVOLTAREA  ACTIVITĂŢILOR

3.4.1. Dezvoltarea prin retehnologizare şi  rentabilizare a sectoarelor economice
existente.

În calitatea sa de membru cu drepturi depline a Uniunii Europene, România se bucură
de o serie de  avantaje pe plan economic dar şi de o responsabilitate sporită faţă de mediu, în
condiţiile unui climat concurenţial mult mai dur.  În acest context obiectivul principal îl
constituie realizarea dezvoltării economice şi sociale durabile a unităţii administrativ
teritoriale Vinţu de Jos, prin punerea în valoare a potenţialului natural şi uman al zonei,
inclusiv prin atragerea unor fonduri guvernamentale şi europene.

Tradiţional baza economică a comunei Vinţu de Jos a constituit-o agricultura, prin
cultivarea pământului în Lunca Mureşului şi creşterea animalelor în cadrul satelor de munte,
alături de o importantă componentă de servicii şi mică industrie. Ţinând seama de aceste
tradiţii şi de potenţialul existent,  dezvoltarea economică a comunei Vinţu de Jos trebuie să
aibă la bază o valorificare superioară a poziţiei sale geografice, a resurselor solului, a
capacităţilor existente şi a forţei de muncă disponibilă. Această dezvoltare va avea loc pe
două paliere, în cadrul unui efort local, susţinut direct de către administraţia locală şi în
cadrul unui efort zonal, pe baza parteneriatului intersectorial în cadrul Asociaţiei
Intercomunitare de Dezvoltare Alba (AIDA).

Schimbările survenite în ultimii ani la nivel naţional şi local au dus la diminuarea
importanţei unor sectoare (creşterea animalelor) şi la dezvoltarea sectorului industrial şi a
serviciilor, capabile să restructureze şi să susţină pe mai departe economia zonei. Pe lângă
continua dezvoltare a sectorului industrial, prin apariţia unui pol de transfer în comună, se
urmăreşte şi sprijinirea unor direcţii noi de dezvoltare, cum sunt;

◦ Dezvoltarea agriculturii competitive, în cadrul unor ferme familiare şi ferme de
dimensiuni medii, bine dotate cu utilaj agricol de înaltă performanţă;

◦ Creşterea animalelor în sistem familiar şi semi-industrial în cadrul unor
microferme agricole, pentru valorificarea potenţialului de hrană existent (păşuni şi
fâneţe) şi a infrastructurii rămase de la vechile ferme agricole;

◦ Creşterea suprafeţelor cultivate cu plante tehnice  şi medicinale;
◦ Dezvoltarea legumiculturii şi a pomiculturii, pe baza tradiţiei şi a potenţialului

existent;
◦ Dezvoltarea şi diversificarea producţiei piscicole, în cadrul suprafeţelor lacustre

existente sau ce urmează a fi realizate;
◦ Exploatarea şi prelucrarea superioară, pe plan local, a resurselor agricole existente

(cereale, fructe etc.);

3.4.2. Structura activităţilor economice
În comuna Vinţu de Jos structura şi repartiţia principalelor activităţi economice sunt

determinate de, accesul la reţeaua de transpot zonală, resurse, poziţia geografică şi de
tradiţiile existente. Un rol important în dezvoltarea comunităţii îl are accesul la culoarul
Paneuropean IV de transport rutier şi feroviar, la DJ 106 K şi 107 C, precum şi apropierea de
centrele urbane Sebeş, Alba Iulia şi Sibiu.

La nivelul anului 2011 în comuna Vinţu de Jos îşi desfăşurau activitatea un număr de
cca. 100 de unităţi economice, acoperind o paletă diversă de activităţi începând cu
agricultura, mica industrie, materiale de construcţii, transporturi, comerţ şi servicii. Dintre
acestea, cele mai multe şi mai semnificative sunt situate pe teritoriul localităţii Vinţu de Jos
(80%).

Activităţile economice principale care se desfăşoară în comună sunt:
· Activităţi agricole:

▪ cutivarea plantelor cerealiere, tehnice, şi medicinale (Asociaţia Agricolă
"Vinţana" – Vinţu de Jos; Agro Timaru SRL etc);
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▪ pomicultură şi valorificarea produselor pomicole (Sarmifruct SRL din Stăuini)
▪ creşterea animalelor (cca. 50 de crescători de oi, cu mai mult de 30 capete)

· Industrie uşoară:
▪ pielărie şi încălţăminte (Kozara SRL, Conti Impex SRL, Dali Group SRL,

Daconrom SRL etc.);
▪ prelucrarea lemnului (Monolit Univers SRL, Transport Montana SRL, Core N

& R SRL
· Industrie alimentară

▪ panificaţie (Vial SRL, Asiral Lux Impex SRL, Pamo SRL, Telman SRL etc.);
▪ carmangerie (Dali Carn SRL, Mercado-Elit SRL etc.).

· Construcţii şi materiale de construcţie
▪ construcţii (Manoilă Trans SRL, Ital Group SRL, Trady Lux SRL etc.);
▪ exploatări nisipuri şi pietrişuri "balastiere"
▪ produse ceramice şi prefabricate (Fruhwald Konnex Prefabricate SRL,)
▪ betoane şi componente asfaltice (Pomponio Construcţii SRL etc.)

· Transporturi (Giro SRL, Pomponio Logistic SRL, Mădălina Trans SRL etc.);
· Comerţ (Queen 93 SRL; Kara Silver SRL, Cooperativa de Consum, Marco

Consulting SRL, Nico Famili SRL etc.);
În acest context se poate prognoza o tendinţă de creştere în viitor a interesului

investitorilor pentru acest areal, cu predilecţie pentru zonele situate în apropierea A1, a DN 7
şi nodului de CF Vinţu de Jos. În acest areal se conturează un important pol de transfer, situat
la intersecţia a două importante magistrale de transport zonale – magistrala paneuropeană de
transport multimodal reprezentat de A1 şi magistrala feroviară 200 şi legătura acesteia cu A3,
(Autostrada Transilvania), prin intermediul autostrăzii A10.

Analizând structura intreprinderilor mici şi mijlocii de la nivelul comunei se
evidenţiază capacitatea crescândă a acestora de a răspunde nevoilor de furnizare a locurilor
de muncă pentru populaţia comunei, atât  în cadrul activităţilor agricole cât şi a activităţilor
de prestări servicii, construcţii şi mică industrie.

3.4.2.1. Agricultură
In perioada următoare politica agricolă şi industria alimentară vor evolua sub umbrela

dezvoltării durabile, la nivel local şi AIDA, în contextul în care introducerea standardelor
internaţionale/europene vor reorienta abordările şi practicile existente în direcţia respectării
aspectelor de mediu pe următoarele direcţii:

1. Conservarea resurselor şi managementul deşeurilor pe tot lanţul de producţie a
sectorului agricol;

2. Folosirea unor tehnologii mult mai prietenoase cu mediul înconjurător
3. Asigurarea competitivităţii sectorului agricol în contextul aplicării de noi standarde,

privind condiţiile de siguranţă şi de sănătate a consumatorilor şi de protecţie a mediului.
In cadrul primei direcţii sunt luate în consideraţie următoarele resurse: resurse de

teren, resurse de apă, resurse atmosferice, resurse energetice.
In cadrul celei de-a doua direcţii sunt vizate aspecte privind: managementul deşeurilor

urbane şi industriale, a deşeurilor de origine animală, ambalaje, utilizarea pesticidelor,
activităţi agricole noi, biodiversitatea, şi percepţia asupra mediului

In cadrul celei de a treia direcţii sunt luate în consideraţie aspecte privind:
· calitatea produselor agricole (hrană sănătoasă, fără riscuri de îmbolnăvire, cu

informaţii suficiente privind locul şi metoda de producţie),
· valoare-adăugată prin protecţia mediului,
· mediul în care au fost produse şi eco - etichetarea.

Solurile comunei Vinţu de Jos sunt diversificate în funcţie de condiţiile pedoclimatice
şi de relief în care s-au format. Dacă în zonele joase ale luncii Mureşului şi pe terasele
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acestuia predomină solurile aluviale şi cernisolurile, pe versanţii sudici ai M. Vinţului
predomină solurile brune, de pădure, cu o geneză în habitate forestiere, formate pe o structură
litologică specifice. Calitatea diferenţiată a solurilor, geneza şi structura lor sunt determinante
pentru natura activităţilor agricole utilizate. Distribuţia culturilor agricole se face şi în viitor
în funcţie de relief şi altitudine. Lunca Mureşului şi terasele adiacente, sunt deosebit de
propice pentru cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, în timp ce terenurile mai înalte, de pe
versanţii sudici ai M. Vinţului vor rămâne mai propice pentru fâneţe, cultura pomilor
fructiferi şi viticultură vor fi utilizate în acest sens.

Din aceste considerente se apreciază că satele din această zonă vor dezvolta în
continuare o economie dependentă de creşterea animalelor. În prezent aici se conturează un
interes crescând pentru dezvoltarea pomiculturii. Amintim în acest context SC Sarmifruct
SRL din Stauini, care a investit importante fonduri, inclusiv europene în realizarea unei ferme
specializată pe pomicultură.

În zona de culoar al Mureşului, odată cu restituirea pământului către vechii proprietari
şi destructurarea agriculturii comuniste activitatea agricolă a cunoscut în regres important,
datorită fărâmiţării proprietăţii în condiţiile lipsei utilajelor agricole şi a scoaterii din circuitul
agricol a importante suprafeţe de teren.

Astăzi pe structurile agriculturii din perioada comunistă au luat naştere unităţi
agricole noi, precum micro-fermele familiale şi medii precum Asociaţia agricolă „Vinţana”
care asigură cultivarea intensivă a cca. 700 ha teren agricol, aparţinând unui număr de 473
asociaţi.

În următorii ani creşterea potenţialului agricol şi îmbunătăţirea rezultatelor obţinute în
agricultura comunei necesită măsuri, printre care:

· practicarea unei agriculturi moderne în cadrul unor ferme mici
(familiale) şi mijlocii, care să dispună de o bună dotare tehnico-materială;
· irigarea terenurilor, prin asigurarea unor surse viabile de apă;
· aplicarea unor metode avansate de lucru, alături de utilizarea unui
potenţial biologic de înaltă productivitate, adaptat condiţiilor locale;
· cresterea ponderii culturilor specializate, a plantelor tehnice, aromatice
şi medicinale;
· dezvoltarea legumiculturii, mai ales pe terenurile din intravilan şi din
apropierea localităţii.

Creşterea animalelor este orientată spre creşterea bovinelor şi a ovinelor şi numai
secundar a porcinelor, baza furajeră fiind asigurată din producţiile proprii obţinute pe
păşunile şi fâneţele existente, în completare fiind utilizate culturi de plante perene (trifoi,
lucernă), porumb şi sfeclă furajeră. Impulsionarea acestui domeniu, inclusiv prin stimulente
guvernamentale şi crearea unor ferme specializate pe producţia de carne, lapte, ouă, poate
contribui la consolidarea economică a zonei, inclusiv prin activităţi conexe, legate de
colectare, prelucrare şi valorificare pe piaţa locală şi zonală a produselor.

Un rol important în viitorul economiei comunei îl pot juca lacurile formate în urma
exploatării nisipurilor şi pietrişurilor de pe malul Mureşului, aflate în proprietate privată, a
primăriei, sau concesionate unor terţi, pentru dezvoltarea pisciculturii şi pentru agrement.

Alte obiective privind dezvoltărea agriculturii locale, în condiţiile climatului
concurenţional mult mai dur, care pot veni în sprijinul  producătorilor agricoli privesc:

· Producerea şi promovarea unor produse agricole ecologice înregistrate
în cadrul producţiei agricole locale;

· Încurajarea înfiinţării unor microferme pentru creşterea melcilor şi a
unor ciupercării;

· Obţinerea si promovarea produselor naturale ecologice în ferme care să
respecte legislaţia locală şi europeană;

· Implicarea administraţiei locale în asigurarea de fonduri financiare de
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investiţii, pentru procurarea reproducătorilor şi a materialului seminal cu grad ridicat
de productivitate, inclusiv în înfiinţarea unei asociaţii a fermierilor din zonă şi
sprijinirea funcţionării ei;

· Sprijinirea familiilor tinere care se stabilesc în comună în organizarea
unor gospodării viabile;

· Organizarea de cursuri cu caracter pregătitor pentru cunoaşterea,
aplicarea celor mai noi cunoştinţe în domeniul agriculturii moderne, pentru formarea
întreprinzătorilor agricoli;

· Consilierea şi sprijinirea întreprinzătorilor locali în formarea unor
exploataţii agricole, specializate pe ferme agricole şi de creşterea animalelor
tradiţionale, prin asigurarea /concesionarea fondului de păşune şi fâneţe necesare;

· Sprijinul administraţiei locale în înfiinţarea unei asociaţii a
producătorilor din zonă (la nivel AIDA!) şi sprijinirea funcţionării ei.
Ţinând cont de condiţiile de mediu, tradiţii, aşezare geografică, apreciem o

dezvoltare în continuare a agriculturii locale în strânsă relaţie cu forme ale industriei
micii şi mijlocii, transporturilor şi serviciilor.

3.4.2.2. Activităţi industriale, meşteşugăreşti şi comerciale
Teritoriul administrativ al comunei este unul agro-industrial. Situarea sa la intersecţia

a două importante rute de transport, în imediata apropiere a două centre urbane importante
din zonă şi prezenţa unei forţe de muncă bine pregătite a favorizat implementarea/dezvoltarea
unor activităţi economice diversificate, susţinute de mulţi investitori locali şi străini.

În ultimi ani s-a manifestat puternic iniţiativa locală privată, apărând mici
intreprinderi bazate pe prelucrarea materialelor prime locale, de provenienţă agricolă, precum
şi activităţi cu caracter comercial şi al serviciilor, alături de alţi investitori, care au dezvoltat
unităţi economice de producţie şi transporturi de mărime medie.

Potrivit datelor de pe site-urile de specialitate şi a informaţiilor directe din cadrul
primăriei în anul 2012 pe teritoriul comunei erau înregistrate un număr de 98 agenţi
economici, din care 28 inactivi (după 2010). La nivelul anului 2009, după debutul crizei
economice, în unităţile economice de pe teritoriul comunei îşi desfăşurau activitatea cca. 830
de angajaţi.

Principalele domenii de activitate desfăşurate sunt:
· activităţile comerciale (comerţ cu amănuntul şi comerţ cu ridicata – domeniile 46 şi 47

din CAEN) cu  28 de agenţi economici;
· transporturi rutiere de mărfuri, întreţinerea şi reparaţiile autovehiculelor (domeniile 45,

49), cu 12 agenţi economici;
· construcţii şi materiale de construcţie (domeniile 41, 43) cu 10 agenţi economici;
· activităţi cu caracter agricol (domeniile 01 şi 02) cu 8 unităţi;
· industria alimentară şi de panificaţie (domeniul 10) cu 8 agenţi economici;
· industria uşoară şi de prelucrare a lemnului (domeniile 15, 16) cu 7 agenţii economici;
· restaurante şi alte servicii de alimentaţie publică şi turistice (domeniile 55, 56) cu 5

unităţi;
· industria materialelor plastice şi a ambalajelor cu 3 agenţi economici;
· în alte activităţi cu caracter industrial şi de servicii, inclusiv cu caracter menegerial sunt

angrenaţi un număr de 17 agenţi economici.
În funcţie de dimensiunile acestora 89 sunt agenţi economici mici, cu 0-10 angajaţi

(peste 90 % ),  6 cu 11-50 angajaţi şi 3 cu peste 50 de angajaţi. Dintre cei mai importanţi
agenţi economici care îşi desfăşoară activitate pe teritoriul comunei amintim:

· SC KOZARA SRL, firmă cu capital privat autohton înfiinţată în 1997 şi specializată
pe fabricarea încălţămintei, cu o cifră de afaceri de 5.887.296 lei, în 1010 şi 198
angajaţi.

· SC GIRO SRL, firmă cu capital privat autohton înfiinţată în 1994 şi specializată pe
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transporturi rutiere, cu 32.012.344 lei cifră de afaceri, în 1010 şi 123 angajaţi.
· SC POMPONIO CONSTRUCŢII SRL firmă cu capital privat italian şi român

înfiinţată în 2008 şi specializată pe lucrări de construcţii,, cu 48.715.561  lei cifră de
afaceri, în 1010 şi 108 angajaţi.

· SC DACONROM SRL, firmă cu capital privat autohton înfiinţată în 1997 şi
specializată pe fabricarea încălţămintei, cu o cifră de afaceri de 436.372 lei, în 1010 şi
42 angajaţi.

· SC TRANSPORT-MONTANA SRL, firmă cu capital privat autohton înfiinţată în
1999 şi specializată pe Taierea si rindeluirea lemnului , cu o cifră de afaceri de
2.783.571 lei în 1010 şi 30 angajaţi.

· SC FRUHWALD KONNEX PREFABRICATE SRL  SRL, firmă cu capital privat
austriac înfiinţată în 2005 şi specializată pe fabricarea produselor din beton pentru
constructii, cu o cifră de afaceri de 9.481.590 lei, în 1010 şi 30 angajaţi.

Alţi agenţi economici imporanţi pe domenii de activitate sunt:
· În domeniul agricol şi conex putem aminti:
· Asociaţia agricolă „Vinţana”, Vinţu de Jos;
· Sarmi Fruct SRL, Stauini, specializată pe cultivarea fructelor semincioase şi

sâmburoase;
· Fitomar SRL , Vinţu de Jos, specializată pe activităţi auxiliare pentru producţia

vegetală;
· Dali Carn SRL, specializată în creşterea suinelor.
· Neti Vinţ SRL, având ca obiect activităţi în ferme mixte (cultură vegetală + creşterea

animalelor);
· În domeniul industriei alimentare şi a produselor de patiserie sunt menţionate:
Vial SRL; Geoma SRL; Asiral Lux Impex SRL; Pamo SRL; Pan Gold Trading SRL;
Bocan Pan Gold SRL, Telman SRL; SC Mercado-Elit SRL etc.
· Domeniul comercial este larg reprezentat prin: Queen 93 SRL; Dani Construct
SRL; Galenica Mury SRL; Cooperativa de consum; Elena Select SRL;Ani& Angela
SRL; Nico Family SRL; Risteiu Nike SRL;Dublis SRL; Lemon Alex SRL etc.
· In domeniul construcţiilor şi a materialelor de construcţie mai desfăşoară
activităţi: Trady Lux SRL; Ital Group SRL; Trumar SRL;Construct Busuness SRL etc.
Pentru o vizualizare mai completă al agenţilor economici, vedeţi ANEXA 4.

3.4.2.3. Silvicultura
Prin cele peste 2.800 ha de pădure pe care le deţine ocolul silvic al comunei Vinţu de

Jos este unul important, reprezentând 31,84 % din suprafaţa comunei. Fondul silvic este
format din păduri cu funcţia de protecţie, situate sub formă de petice sau pe areale cu
potenţial mare de instabilitate, alături de care, pe Valea Călianu sunt importante suprafeţe
ocupate cu păduri de producţie. Sunt în general păduri de protecţie cu posibilităţi limitate de
exploatare, fiind deţinută în cea mai mare parte de către Romsilva, prin O.S. Valea
Ampoiului.

· valorificarea masei lemnoase exploatabile, aflată în sistem privat,
pentru satisfacerea necesităţilor locale imediate (lemn de foc şi pentru necesităţi
gospodăreşti);

· încurajarea valorificării superioare a masei lemnoase deţinută şi
exploatată de către persoane fizice şi juridice;

· o mai riguroasă selecţie a masei lemnoase destinate consumului caloric,
prin valorificarea arborilor care nu pot fi utilizaţi industrial,

· Limitarea exploatării şi prelucrării masei lemnoase la un nivel care să
permită o bună regenerare naturală, curăţarea pădurilor şi valorificarea doborâtorilor
de vânt;
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· Extinderea suprafeţelor împădurite, prin valorificarea terenurilor
degradate şi slab productive;

· Ocrotirea pădurilor prin limitarea păşunatului în zonele împădurite şi
interzicerea lui în zonele plantate;

3.4.2. SPECIFICUL UNITĂŢILOR NECESAR A SE REALIZA
Toţi mai mulţi locuitori, în special din mediul urban au tendinţa de a se relaxa în

natură la sfârşitul unei săptămâni de lucru sau în perioada concediilor de odihnă, prin acţiuni
specifice, cu caracter turistic. De aceea este nevoie de:

· Unităţi economice, de servicii;
· Unităţi economice comerciale, de transport şi depozitare/stocare;
· Unităţi economice de valorificare a resurselor locale. Aici putând fi amintită o unitate

pentru prelucrarea şi valorificarea fructelor uscate şi conservate etc.
· Unităţi de prelucrare superioară a produselor de panificaţie;
· infrastructură turistică

§ Spaţii de cazare agroturistică şi de campare (pe cursul superior al Văii
Vinţului, în zona satului Gura Cuţului etc.);

§ Unităţi de divertisment şi petrecere a timpului liber (terase, ştrand, unităţi de
servire a mesei specializate pe meniuri tradiţionale sau din peşte etc.), pe
malurile Mureşului.

În aceste condiţii turismul poate să reprezinte şi pentru comuna Vinţu de Jos o
oportunitate, favorizată de situarea sa geografică în apropierea unor importante centre urbane
cu potenţial turistic – Alba Iulia şi Sebeş, de situarea pe traseul unor importante căi de
comunicaţie şi transport, dar mai ales de potenţialul său, natural şi antropic, insuficient
valorificat.

3.4.2.1. Direcţii principale de acţiune în vederea dezvoltării economice şi de
ridicare a calităţii vieţii:

· Îmbunătăţirea echipării edilitare şi integrarea zonei în reţelele de infrastructura majoră
(căi de transport rutier, alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică,
telefonie, gospodărie comunală), ca element de bază pentru favorizarea dezvoltării
unor noi activităţi economice;

· Utilizarea mai eficientă a terenurilor agricole din zonele montane prin sprijinirea
fermelor de subzistenţă în procesarea şi valorificarea resurselor agro-animaliere,
pomicole şi forestiere prin metode compatibile cu protecţia mediului

· Valorificarea superioara a potenţialului natural al zonei, prin eficientizarea,
restructurarea şi diversificarea activităţilor economice, stimularea întreprinderilor mici
şi mijlocii cu capital privat;

· Stabilizarea populaţiei prin ridicarea calităţii vieţii şi a dotărilor tehnico-edilitare în
toate satele comunei;

· Susţinerea dezvoltării forţei de muncă prin îmbunătăţirea capacităţii profesionale a
persoanelor active din diversele sectoare economice şi accelerarea procesului de
integrare a forţei de muncă prin măsuri active de ocupare;

· Dezvoltarea turismului în contextul valorificării văii Mureşului şi protejării
patrimoniului natural şi construit, printr-o mai bună promovare, îmbunătăţirea
structurilor de primire şi a accesului în zonele de interes turistic

· Încurajarea şi valorificarea tradiţiilor locale, a unor activităţi tradiţionale în paralel cu
dezvoltarea turismului;
Folosirea eficientă a resurselor materiale, umane şi financiare în domeniul investiţiilor

impune optimizări la nivel macro şi microeconomic, adică îndeplinirea anumitor criterii de
optimizare prin intermediul cărora să se asigure:

· respectarea echilibrului pe ansamblul economiei;
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· valorificarea maximă a resurselor disponibile în prezent şi viitor printr-
o dezvoltare durabilă;
· un înalt grad de competitivitate pentru produsele destinate pieţii
exportului intern;
· satisfacerea cerinţelor sociale de îmbunătăţirea nivelului de trai, de

organizare şi dezvoltare echilibrată în profil teritorial.

3.4.2.2. Forme de turism posibil de a fi promovate
Aşa cum s-a mai arătat în capitolele anterioare, resursele naturale şi antropice

existente pe teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos sunt numeroase şi pot vi
valorificate în diverse forme. Însă lipsa unor condiţii esenţiale precum infrastructura de bază
(servicii, infrastructură de acces, promovare, trasee marcate, tăbliţe indicatoare etc.) pentru
satisfacerea nevoilor consumatorilor de servicii turistice, inhibă circulaţia turistică în această
zonă.

Se preconizează creşerea în viitor a interesului pentru zonele mai îndepărtate de
centrele urbane, prin achiziţia de terenuri cu scopul construirii caselor de vacanţă şi pentru
practicarea turismului de weekend. Acest fenomen poate fi impulsionat de îmbunătăţirea
infrastructurii spre aceste zone. El va duce treptat la stabilizarea populatiei din satele care
cunosc tendinţe de depopulare aflate în zonele rurale din preajma unor centre urbane, prin
stabilirea de către unii locuitori ai mediului urban a unor rezidenţe sezoniere. În acest sens,
realizarea unui drum de legătură între Valea Mureşului şi Valea Ampoiului, prin continuarea
DJ 705C prin satele Gura Cuţului, Laz (Vinţu de Jos), cu varianta sa, Pâclişa - Inuri - Laz şi
Poiana Ampoiului (Meteş), ar multiplica posibilităţile de valorificare a peisajului şi
potenţialul turistic al zonei. Deschiderea spre Valea Ampoiului oferă, pe lângă o legătură
directă între cele două areale şi posibilitatea realizării unui inel turistic circular, care să
valorifice obiectivele turistice din 6 unităţi administrative distincete, membre ale AIDA: Alba
Iulia – Vinţu de Jos – Totodată amenajarea unor trasee turistice de legătură între municipiu
şi dealurile Vinţului se va constitui ca un pas spre valorificarea turistică a peisajului natural şi
antropic şi creşterea vizibilităţii comunei ca spaţiu pentru activităţi recreative pentru zilele de
weekend.

Formele cele mai adecvate ale turismului local care pot fi valorificate în prezent sunt:
- turismul de odihnă şi recreere, în special pentru sfârşitul de săptămână în cadrul

unei oferte agro-turistice care să includă Munceii Vinţului, malul drept al Mureşului, cursul
superior al Văii Vinţului şi satele de munte. Această formă de turism are condiţii favorabile
de dezvoltare (aer curat, linişte, peisaje reconfortante), fiind destinat amatorilor de linişte, de
plimbări solitare într-un cadru natural pitoresc sau de pescuit. Prin poziţia lor geografică M.
Vinţului situaţi în afara centrelor aglomerate dar suficient de apropiate de acestea, oferă spaţii
largi, deschise, cu o largă vizibilitate asupra Culoarului Mureşului, a pădurilor şi culmilor
presărate cu pajişti, culturi, fâneţe sau livezi, într-un climat nepoluat, satisfac motivaţia
fundamentală a numeroşilor turişti - "reîntoarcerea la natură".

Evoluţia ulterioară a malurilor Mureşului va trebui să conducă la valorificarea
oportunităţilor rămase după exploatările de pietriş şi nisip prin amenajări de recreere şi sport
(pescării, lacuri artificiale, piscine în aer liber, terenuri de sport, alte forme de divertisment).

- turismul itinerant cu valenţe culturale şi ecumenice Este o formă de turism
determinat de valoarea ştiinţifică, cultural-educativă, istorică, artistică şi estetică a
obiectivelor cultural-istorice din zonă (fortificaţii, obiective de cult, reşedinţe nobiliare etc.),
de manifestări tradiţionale şi momente din viaţa comunităţii. Pentru dezvoltarea acestui tip de
turism se impune o mai bună promovare, prin intermediul mass-media, internet, ghiduri şi
pliante turistice a obiectivelor de interes istoric şi identitar din cadrul teritoriului
administrativ. Zona poate fi cuprinsă într-un traseu mai larg, care să completeze obiectivele
situate în zona urbană ale oraşelor Alba Iulia şi Sebeş, inclusiv prin includerea monumentelor
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de cult reformate din comună, într-un traseu de vizitare a  bisericilor săseşti fortificate din
zonă.

- pescuit sportiv, în Mureş şi lacurile artificiale din zonă;
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3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI

3.5.1. Populaţia între cele două recensăminte

Populaţia a scăzut mai accentuat în satele aparţinătoare, în 2011 înregistrându-se cu
20% mai puţin locuitori. Aceste localităţi prezintă caracteristici demografice specifice
mediului rural. Unele dintre localităţi sunt izolate, populaţia având o tendinţă ridicată spre
migraţie datorită lipsei de oportunităţi. Efectivul populaţiei a scăzut şi în satul centru de
comună însă într-o propoţie mai mică.

2002 2011 Diferenţe
2002/2011

Diferenţe
2002/2011

%
Total
populaţie 5295 4628 -667 -12,6
Vinţu de Jos 3278 3012 -266 -8,1
Localităţi
aparţinătoare 2017 1616 -401 -19,9

Evoluţia populaţiei comunei Vinţu de Jos între
2002 şi 2011
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, INS, Baza de date Tempo online

Accesul la infrastructură reprezintă un factor important de stabilitate al populaţiei.
Distanţa faţă de cel mai important oraş din punct de vedere economic şi social este de 5 km-
Alba Iulia şi 10 km faţă de Sebeş. Accesul este atât la drum cât şi la calea ferată.

Distingem în evoluţia populaţiei comunei Vinţu un proces recent de migrare spre
comună printr-un spor migrator pozitiv. Comuna Vinţu de Jos creşte demografic prin aportul
celor stabiliţi care au ca localităţi de proivenienţă zone mai îndepărtate ale comunei sau
zonele urbane sau rurale din proximitate. Totuşi, populaţia a scăzut faţă de efectivul
înregistrat la recensământul 2011, cauza constituind-o migraţia internaţională dar şi criza
economică care a determinat reducerea investiţiilor imobiliare pe teritoriul comunei.
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Evoluţia intrărilor şi ieşirilor de populaţie din comuna Vinţu de Jos
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, INS, Baza de date Tempo online

3.5.2. Rata brută a natalităţii şi mortalităţii

Comuna Vinţu de Jos este compusă din 18 localităţi, mai mult de jumătate dintre
acestea (11 localităţi) având populaţie între 3 şi 91 locuitori. Aşezările sunt risipite datorită
reliefului deluros, contrastant cu partea de luncă a Mureşului. Din punct de vedere
demografic, comportamentul populaţiei este specific mediului rural, doar centrul
administrativ şi satele aflate pe lunca Mureşului fiind echipate cu infrastuctură modernă.
Centrul concentrează toate funcţiile administrative şi de localizare a industriei locale.

Rata natalităţii era în 1986, ultimul an cu rată înaltă a natalităţii de 16,3 născuţi la
1000 locuitori, în 1990 era de 14,1, pentru ca în 2010 să atingă valoarea minimă de 6,8
născuţi vii la 1000 loc. Începând cu anul 1991, rata mortalităţii a fost mai mare decât cea a
natalităţii, populaţia fiind caracterizată de deficit natural. Măsurile de liberalizare a avortului
luate la sfârşitul anului 1989 s-au resimţit prin reducerea numărului de naşteri. Ratele
mortalităţii şi natalităţii sunt în scădere, deficitul natural menţinându-se şi în anii următori.

Evoluţia ratelor natalităţii şi mortalităţii populaţiei comunei Vinţu de Jos

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Rata natalităţiil Rata mortalităţii

deficit natural

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, INS, Baza de date Tempo online

3.5.3.Sporul natural

Definit în literatura de specialitate ca diferenţă între numărul născuţilor vii şi cel al
decedatilor într-un an, acest indicator relevă creşterea sau diminuarea naturală a populaţiei.

Efectivul populaţiei este influenţat de sporul natural, negativ începând cu 1991.
Redresarea economică viitoare va putea avea ca şi consecinţă creşterea numărului de stabiliri
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pe teritoriul comunei, mai ale a unei populaţii tinere care va contribui la creştere uşoară a
ratei natalităţii.

Totuşi, şansele de revigorare demografică prin creşterea numărului de naşteri vor fi
reduse, tendinţa fiind de scădere continuă a numărului de copii pe care o familie decide să-i
aibă. Revitalizarea populaţiei se va face în principal prin fluxul de imigranţi tineri din urban.

Evoluţia mişcării naturale a populaţiei comunei Vinţu de Jos
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, INS, Baza de date Tempo online

3.5.4. Sporul migraţiei

Calculat ca diferenţă între numarul de stabiliri de domiciliu şi de plecări, sporul
migraţiei relevă creşterea sau diminuarea populaţiei datorată fluxului urban-rural –numit şi de
întoarcere sau rural-urban. Fluxul migraţiei urban-rural spre comuna Vinţu de Jos a fost
amplificat de  poziţionarea în zona periurbană a mun. Alba Iulia iar populaţia existentă a fost
stabilă datorită condiţiilor bune de viaţă, cvasi-urbane din satele aflate în zona de vale a
Mureşului şi Vinţului.

Până în 1995, comuna a fost o sursă de emigranţi, resurse de muncă pentru centrele
industriale apropiate. Situaţia comparativă a plecărilor şi stabilirilor arată că Vinţu de Jos a
devenit o localitate atractivă din 1995 când numărul stabilirilor l-a depăşit pe cel al plecărilor,
sporul migrator fiind pozitiv până în prezent, excepţie făcând anul 2007.

Evoluţia mişcării migratorii a populaţiei comunei Vinţu de Jos
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, INS, Baza de date Tempo online

La recensământul din 2011 a fost înregistrat un număr de 427 persoane cu vârsta peste
15 ani plecate în străinătate, mai mult de jumătate dintre ele în Spania, Italia, Germania, SUA
etc.
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3.5.5. Prognoza populatiei

· Modelul de creştere tendenţială

Pentru a realiza prognoza populaţiei comunei Vinţu de Jos s-a analizat evolutia
populaţiei în perioada precedentă şi evolutia probabilă a mişcării naturale şi migratorii.
Sporurile natural şi migratoriu s-au considerat constante pentru perioada previzionată.

Prin metoda sporului natural s-a stabilit mai întâi sporul mediu anual al populaţiei în
ultimii 4 ani, respectiv intervalul 2007-2010, -7 locuitori/an. Presupunând constantă evoluţia
populaţiei, aceasta va ajunge în 2020 la 4565 locuitori.

Prognoza populaţiei, folosind modelul creşterii tendenţiale prin luarea în considerare a
sporului mediu anual total (spor natural şi migratoriu) se prezinta în graficul de mai jos:

Evoluţia populaţiei comunei Vinţu de Jos în prima variantă de prognoză
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Sursa: INS, Baza de date Tempo online şi calcule proprii

Prognoza arată reducerea efectivului populatiei pentru perioada urmatoare. Metoda
sporului mediu anual se bazeaza pe analiza evolutiei populatiei în perioada precedenta care
releva o scădere a volumului populatiei în progresie aritmetică, considerand sporul natural şi
migrator constante pentru întreaga perioadă.

Modelul de creştere biologică
O altă variantă a prognozei demografice s-a realizat folosind modelul de crestere

biologică, luând în considerare doar sporul natural. Presupunând în această variantă că
populaţia comunei va fi influenţată doar de sporul natural, rezultă o reducere demografică cu
20 locuitori/an luând în considerare intervalul 2007-2010. Considerând că sporul natural se
va menţine constant în viitorii 9 ani, populaţia va cunoaşte o scădere numerică cu 180
locuitori în orizontul anului 2020.
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Evoluţia populaţiei comunei Vinţu de Jos în a II-a variantă de prognoză
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Sursa: INS, Baza de date Tempo online şi calcule proprii

Dintre cele două variante de prognoză optăm pentru prima variantă care arată
scăderea într-un ritm redus al populaţiei. Un alt argument în acest sens este încadrarea
comunei la nivelul proceselor demografice de la nivelul judeţului şi a regiunii CENTRU.
Regiunea va fi afectată de declin demografic, cel mai puternic însă va fi afectat judeţul Alba.
Am putea afirma că nu scăderea în sine a numărului populaţiei ar putea reprezenta un motiv
de îngrijorare pentru administraţiile locale, ci faptul că acestei evoluţii i se asociază o
degradare continuă a structurii pe vârste datorată procesului de îmbătrânire a populaţiei, ceea
ce semnifică faptul că grupele tinere de vârstă se vor diminua, în schimb cele de vârstă
înaintată vor creşte.

Cauzele acestor evoluţii sunt, înainte de toate, nivelul scăzut al fertilităţii, prin care
generaţia de părinţi este înlocuită doar parţial, şi migraţia, mai ales cea externă care afectează
mai ales tinerii cu un grad de profesionalizare înalt.

Prognoza evoluţiei populaţiei şi luarea ei în calculele decizionale este o necesitate. În
caz contrar, deciziile luate astăzi s-ar putea dovedi eronate peste câţiva ani. De exemplu,
scăderea în viitor a ponderii populaţiei şcolare va necesita o reorganizare a distribuţiei
unităţilor de învăţământ în teritoriu. Exemplul şcolilor poate fi extins şi asupra multor altor
amenajări: centre de sănătate, biblioteci, staţii de alimentare cu apă, instalaţii de epurare şi
asupra multor obiective de investiţii. Investiţiile din localităţile componente comunei care au
funcţii economice agrare trebuie bine fundamentate datorită procesului de îmbătrânire a
populaţiei şi lipsei de atractivitate pentru acele aşezări care nu au potenţial de dezvoltare.
Reducerea efectivului populaţiei tinere, care reprezintă un potenţial pentru dezvoltarea unei
anumite zone poate deveni un factor perturbator de limitare al dezvoltării.

În general, la nivelul localităţilor urbane şi rurale, grupa de vârstă peste 65 ani va fi
singura grupă care va creşte în următorii ani. Excepţie fac localităţile aflate în zone
periubane, cum este şi comuna Vinţu de Jos unde populaţia adultă creşte prin aportul celor ce
se stabilesc pe teritoriul comunei.
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3.6. ORGANIZAREA CIRCULATIEI

3.6.1. Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun
Vezi şi capitolul 2.6 CIRCULATIA 2.6.1.

3.6.1.1. Modernizarea şi/sau completarea arterelor de circulaţie, în raport cu
necesităţile funcţionale ale  localităţii;
În condiţiile în care s-a reuşit modernizarea străzilor din principalele localităţi ale

comunei (Vinţu de Jos, Vurpăr, Câmpu Gobli, Mereteu), se impune continuarea eforturilor
pentru.

· Modernizarea DJ 107 A.
· Reabilitarea şi modernizarea DJ  705 C, pe sectorul DJ 107 A – Valea
Vinţului – Gura Cuţului – Laz – Inuri – DJ 107 A, inclusiv ramificaţiile spre
Releul TV şi Pâclişa
· Găsite soluţii împreună cu Consiliul Judeţean şi Primăria Meteş pentru
continuarea DJ 705 C până la Poiana Ampoiului şi racordarea sa la DN 74.
Proiectul se poate realiza inclusiv în cadrul politicilor de dezvoltare a
infrastructurii promovate prin  AIDA.
· Reabilitarea şi ulterior modernizarea drumurilor comunale şi de acces
la satele de munte (Dealul Fierului, valea Gobli, Haţegani, Poieniţa, Mătăcina,
Ciocaşu, Crişeni Stauini).
· Completarea infrastructurii de transport cu o variantă care să facă
legătura dintre zona de dezvoltare industrială situată la nord-est de localitatea
Vinţu de Jos cu DN 7 (E68) şi autostrada A 1, prin estul localităţii, cu un pasaj
suprateran sau subteran de trecere peste calea ferată, dar în condiţiile în care
acest proiect nu a fost inclus în procesul de modernizare a liniei ferate pe
tronsonul Vinţu de Jos-Coşlariu, realizarea lui rămâne un deziderat viitor.
· Asigurarea unei legături mai bune a satelor de pe cursul superior al Văii
Vinţului cu centru de comună, prin modernizarea drumului şi transportul de
persoane.

Notă. În proiectele de reabilitare modernizare a drumurilor  se va ţine seama de
faptul că în intravilan limitele căilor de circulaţie sunt condiţionate de limitele de proprietate
existente şi de construcţiile adiacente.

3.6.1.2. Îmbunătăţirea accesului în localitate şi a reţelei de circulaţie cu
localităţile de pe teritoriu înconjurător;

O importanţă mărită va trebui acordată refacerii, reabilitării şi modernizării
infrastructurii de acces care leagă comuna Vinţu de Jos cu localităţi situate în comunele
vecine, prin proiecte intercomunitare, şi cu sprijinul direct al autorităţilor judeţene. Reţeaua
de transport modernizată, existentă nu asigură o legătură corespunzătoare cu localităţile
vecine (Poiana Ampoiului, Pâclişa, Tărtăria). Exemplificăm situaţia legăturilor cu Valea
Ampoiului, care necesită un ocol foarte mare, prin Alba Iulia, cu toate că există o legătură
veche cu acestea prin intermediul unor drumuri de câmp (agricole) tradiţionale care leagă
Valea Vinţului prin satul Laz cu Poiana Ampoiului. Desigur, starea tehnică a acestor drumuri
este total necorespunzătoare actualelor necesităţi. În acest context propunem:
· Refacerea, reabilitarea, modernizarea „drumului de ţară” Gura Cuţului – Laz – Poiana

Ampoiului, cu o lungime de cca. 3,5 km, pe teritoriul comunei utilizat şi în trecut de către
localnici văii Ampoiului ca o scurtătură  pentru a ajunge la târgul din Vinţ. Acest drum ar
asigura o legătură mult mai rapidă şi mai uşoară dintre Valea Mureşului, prin Vinţu de Jos
– Valea Vinţului cu localităţile de pe Cursul mijlociu şi superior al Ampoiului, inclusiv
turistică, cât şi o degrevare a drumurilor naţionale de circulaţia cu utilaje agricole şi de
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transport tradiţional.
· Reabilitarea şi modernizarea drumului de acces peste câmp, cu locaţia zonei speciale

situată la sud-vest de localitate, ar contribui la îmbunătăţirea circulaţiei oamenilor şi a
utilajelor agricole în zona respectivă.

· Reabilitarea şi modernizarea „Drumului Lancrămului” ar completa necesităţile de
legătură dintre Vinţu de Jos şi Lancrăm, favorizând circulaţia oamenilor şi a utilajelor
agricole şi asigurând accesul la potenţialul turistic reprezentat de „Râpa Roşie”.

· Realizarea unui drum de legătură care să unească zona economică structurată în jurul DJ
107 C, la nord-est de localitate cu infrastructura de transport (CF; DN 7 şi A 1) şi polul de
transfer şi dezvoltare care se conturează în partea sudică a localităţii. Realizarea acestui
proiect impune realizarea unui pasaj de trecere peste sau pe sub linia ferată, dar ar permite
limitarea transportului de tranzit prin centrul localităţii şi ar îmbunătăţi semnificativ
legăturile dintre principalele zone de dezvoltare ale localităţii.

Realizarea acestor drumuri se poate obţine atât în cadrul unor proiecte integrate,
realizate prin „AIDA”, asociaţie din care face parte şi comuna Vinţu de Jos, cât şi prin
colaborare directă între administraţiile locale din unităţile administrativ teritoriale direct
interesate. Sursele de finanţare pot veni atât din surse europene, cât şi de la bugetele locale şi
ale Consiliului Judeţean Alba.

3.6.1.3. Rezolvarea aspectelor conflictuale apărute din analiza situaţiei existente
(amenajarea unor intersecţii, dimensionarea tramei stradale, pasaje, podeţe etc.)

În condiţiile creşterii continue a numarului de autoturisme aflate în proprietatea
populaţiei, creşte aglomeraţia pe străzi, punând serioase probleme de circulaţie cu consecinţe
asupra mediului şi a siguranţei traficului. Pentru rezolvarea acestor noi probleme la nivelul
localităţii se impun o serie de măsuri care vizează:

· măsuri pentru fluidizarea traficului,
· asigurarea de locuri pentru parcare,
· încurajarea formelor de transport alternativ, nepoluante (biciclete, role etc),
prin asigurarea infrastructurii necesare prin amenajarea unor trotuare şi piste de
biciclete în lungul DJ 106 C şi 705 B.

Pentru îmbunătăţirea circulaţiei în extravilan sunt necesare:
· reabilitarea principalelor artere, cu precădere a acelor situate în pantă

accentuată, pentru reducerea eroziunii (DJ 705 C, DC 107, DC 172 şi a
drumurilor de legătură cu satele din zona înaltă;

· executarea de rigole şi canale în lungul acestora, care să preia şi să dreneze
apele meteorice;

· executarea de podeţe oriunde este necesar, care să permită scurgerea
apelor, evitând spălarea carosabilului;

· reabilitarea unor poduri existente pe Valea Vinţului, aflate actualmente
într-un stadiu avansat de degradare, odată cu modernizarea DJ 705 C.

În categoria aspectelor conflictuale apărute trebuie să menţionăm:
▪ Exploatarea fondului forestier de pe cursul superior al văii Vinţului
(Valea Călianu) şi transportul lemnului cu utilaje de mare capacitate au un
impact negativ major asupra infrastructurii locale de transport, care nu este
dimensionată pentru asemenea transporturi. Se impune utilizarea unor rute
alternative (prin satul Laz, peste Dealul Poienii spre DN 74, pe Valea
Ampoiului) sau modernizarea circulaţiilor.
▪ starea actuală, necorespunzătoare a reţelei drumurilor de acces în satele
de munte,
▪ degradarea/lipsa marcajelor în punctele de trecere la drumurile
judeţene, lipsa plăcuţelor pentru identificarea străzilor;
▪ numărul insuficient/lipsa trotuarelor, a rigolelor de scurgere pentru



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA VINŢU DE JOS – MEMORIU GENERAL

28

apele pluviale, a spaţiilor de parcare.
▪ Lipsa unei parcări amenajate la Gara Vinţu de Jos.

Şi în viitor drumurile existente (inclusiv DJ 107 A, DJ 107 C, DJ 705 B şi DJ 705 C)
îşi vor păstra pe mai departe actualele trasee, cu corecturile necesare impuse de legislaţia în
vigoare privind trama stradală, realizate cu ocazia reabilitării şi modernizării (acolo unde
acest fapt este posibil).

3.6.1.4. Asigurarea spaţiilor pentru parcaje
§ Amenajarea unor parcări în zona târgului şi a pieţii din Vinţu de Jos;
§ Amenajarea unor parcări în apropierea principalelor instituţii ale comunei

(primărie, post de poliţie, cămin cultural etc.);
§ Amenajarea unei parcări în zona gării CF - Vinţu de Jos;
§ Amenajarea unor refugii cu parcări în punctele de popas şi belvedere în puncte

de interes peisagistic.
§ Amenajarea staţiilor pentru transportul în comun în principalele localităţi;

3.6.2. Organizarea circulaţiei feroviare
· Modernizarea tronsonului de cale ferată Orăştie – Vinţu de Jos şi Vinţu de Jos – Teiuş

(în curs de realizare), pentru a permite circulaţia trenurilor cu viteze de până la 160
km/h;

· În carul acestui proiect sunt prevăzute, pe lângă reabilitarea/modernizarea
infrastructurii rutiere din zonă şi pasaje de trecere la intersecţiile cu reţeaua de
transport auto;

3.6.3. Organizarea circulaţiei navale:
· Prin PATN (Legea 363/2006 - Reţele de transport) se prevede amenajarea cursului

râului Mureş până la Alba Iulia pentru navigaţia de mic tonaj pentru agrement şi
transport mărfuri.

· În acest context dar şi pentru o mai bună valorificare a potenţialului turistic şi de
agrement pe care Mureşul îl reprezintă pentru comună, se pot amenaja pontoane şi
alte instalaţii necesare circulaţiei cu ambarcaţiuni uşoare pe râu.

· Amenajări portuare pentru activităţi specifice şi obiective cu alte destinaţii (recreere,
turism, comert, depozitare etc.)

3.6.4. Organizarea circulaţiei aeriene
· Prin documentele de previziune a dezvoltării la nivel naţional, judeţean şi local se

prevede amenajarea unui aeroport de agrement în zonă;
· În acest sens administraţia locală a alocat un teren cu această destinaţie, situat într-o

zonă limitrofă, cu implicaţii minore asupra mediului dar cu impact major asupra
dezvoltării localităţilor din zonă.

· Amplasamentul stabilit este situat la o distanţă suficientă pentru ca impactul fonic să
fie minor.
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3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. BILANT
TERITORIAL (HA)

VINTU DE JOS
SITUATIA
EXISTENTA

SITUATIA
PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 867,1023 INTRAVILAN PROPUS 909,1397

Zona rezidentiala compacta cu anexe
gospodaresti si gradini 90,0209

Zona rezidentiala compacta cu anexe
gospodaresti si gradini 133,9601

Zona locuire colectiva 0,3145
Zona rezidentiala in zona centrala
(locuire individuala si colectiva 14,4426
Zona rezidentiala – PUZ-uri aprobate 9,6171
Extinderea zonei rezidentiale in cadrul
intravilanului existent 98,2567
Zona locuire, turism si recreere 7,8804

Zona administratie 0,3647 Zona administratie 0,3647
Zona dotari socio-culturale 1,0029 Zona dotari socio-culturale 1,0029
Zona culte 2,2203 Zona culte 2,2203
Zona dotari sanatate 0,0960 Zona dotari sanatate 0,0960
Zona comert si servicii 3,0956 Zona comert si servicii 2,6927

Zona activitati economice nepoluante 9,8770
Restructurare zona de locuite –
Transformare in zona Mixta 60,9417
Zona Mixta – Dezvoltari noi 55,2589

Zona turism 7,9854 Zona turism 18,2183
Zona sport, agrement 0,9700 Zona sport, agrement 4,5414
Spatiu verde central 0,7104
Spatiu verde zona Castelul
Martinuzzi 1,3288

Spatii verzi amenajate 2,3791
Spatii verzi de protectie 2,8265

Spatii verzi adiacente apelor 16,6179 Spatii verzi amenajate adiacente apelor 11,8536
Ape 1,8529 Ape 1,8529
Zona gospodarire comunala 2,4431 Zona gospodarire comunala 7,2348
Terenuri pentru activitati agricole si
gradinarit 137,9945
Terenuri agricole 373,1771
Teren viran 30,1411
Retele tehnico-edilitare de interes
national 1,4573

Retele tehnico-edilitare de interes
national 1,4573

Zona de industrie usoara 5,1930
Zona de productie 38,6840 Zona de productie, servicii 140,5376
Zona infrastructura feroviara 11,1041 Zona infrastructura feroviara 11,1041
Zona cu destinatie speciala 87,9740 Zona cu destinatie speciala 84,6022

Zona de productie, servicii,
agrozootehnie 16,8784
Zona de productie, servicii adiacenta
infrastructurii feroviare 14,3109
Zona pol de transfer productie, servicii –
ETAPA I 40,6842
Zona pol de transfer productie, servicii – 18,1890
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ETAPA II
Zona pol de transfer productie, servicii –
ETAPA III 27,9047
Zona infrastructura transport aerian 17,6103

Circulatii 52,2948 Circulatii 90,3433

Suprafata Extindere Intravilan 55,0197

VURPAR

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 68,6644 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 76,7701

Zona mixta 24,5421
Teren viran 1,8978
Zona dotari socio-culturale 0,3150 Zona dotari socio-culturale 0,3150
Zona culte 0,3045 Zona culte 0,3045
Zona gospodarire comunala 0,7483 Zona gospodarire comunala 0,7483
Zona rezidentiala compacta cu
anexe gospodaresti si gradini 15,0067

Zona rezidentiala compacta cu
anexe gospodaresti si gradini 24,1757
Densificare zona locuire in
intravilan 20,5317

Terenuri agricole 9,0084
Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 35,6276

Zona verde adiacenta apelor 1,0384
Zona verde amenajata adiacenta
apelor 1,0384

Ape 0,2596 Ape 0,2596
Circulatii 4,4581 Circulatii 4,8548

CAMPU GOBLII

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 15,7805 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 15,7805

Teren viran 0,9479
Zona rezidentiala compacta cu
anexe gospodaresti si gradini 3,3641

Zona rezidentiala compacta cu
anexe gospodaresti si gradini 13,8062

Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 9,4942
Circulatii 1,9743 Circulatii 1,9743

VALEA GOBLII

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA
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TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 11,3199 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 17,8824

Padure in intravilan 0,3953
Zona rezidentiala compacta cu
anexe gospodaresti si gradini 4,4726

Zona rezidentiala compacta cu
anexe gospodaresti si gradini 17,0908

Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 5,8058
Ape 0,2596 Ape 0,2596
Circulatii 0,3866 Circulatii 0,5320

VALEA VINTULUI

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 109,4096 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 49,4868

Spatii verzi adiacente apelor 5,8295 Spatii verzi adiacente apelor 5,8295
Ape 2,2126 Ape 2,2126

Padure in intravilan 52,7486
Zone cu vegetatie inalta in
intravilan 5,9049

Zona rezidentiala compacta cu
anexe gospodaresti si gradini 17,1135

Zona rezidentiala compacta cu
anexe gospodaresti si gradini 28,2626

Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 25,3922 Zona culte 0,2403
Circulatii 6,1132 Circulatii 7,0369

POIENITA

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 2,3262 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 2,4377

Zonă locuire individuală rurală
cu anexe gospodăreşti şi
grădini cultivate 1,7642

Zonă locuire individuală rurală cu
anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 2,3387

Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 0,4643
Circulatii 0,0977 Circulatii 0,0990

HATEGANA

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 10,6440 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 7,4058

Padure in intravilan 1,1653
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Zonă locuire individuală rurală
cu anexe gospodăreşti şi
grădini cultivate 2,9365

Zonă locuire individuală rurală cu
anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 7,2655

Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 6,4217
Circulatii 0,1205 Circulatii 0,1403

MATACINA

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 6,2024 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 5,3423

Zonă locuire individuală rurală
cu anexe gospodăreşti şi
grădini cultivate 1,9834

Zonă locuire individuală rurală cu
anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 4,9816

Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 3,8657
Circulatii 0,3533 Circulatii 0,3607

GURA CUTULUI

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 8,2394 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 6,5481

Spatii verzi adiacente apelor 0,0803 Spatii verzi adiacente apelor 0,0803
Ape 0,0760 Ape 0,0760
Zonă locuire individuală rurală
cu anexe gospodăreşti şi
grădini cultivate 3,1009

Zonă locuire individuală rurală cu
anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 6,0313

Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 4,6099
Circulatii 0,3723 Circulatii 0,3605

LAZ

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 3,9378 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 4,5360

Zonă locuire individuală rurală
cu anexe gospodăreşti şi
grădini cultivate 3,8428

Zonă locuire individuală rurală cu
anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 4,4230

Circulatii 0,0950 Circulatii 0,1130
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PARAUL LUI MIHAI

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 114,7906 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 182,4896

Zonă locuire individuală rurală
cu anexe gospodăreşti şi
grădini cultivate 4,8718

Zonă locuire individuală rurală cu
anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 50,2419
Zona locuire, turism si recreere 21,3915
Zona turism, agrement, pescuit
sportiv 98,7550

Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 5,4862
Zona ferme piscicole 38,3737

Spatii verzi amenajate adiacente
apelor 3,5338

Teren viran 8,6192
Terenuri agricole 48,6168
Spatii verzi adiacente apelor 3,1244
Circulatii 5,6985 Circulatii 8,5674

CIOCASU

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 6,6542 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 4,4831

Zonă locuire individuală rurală
cu anexe gospodăreşti şi
grădini cultivate 0,7604

Zonă locuire individuală rurală cu
anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 3,4181

Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 3,5789
Terenuri agricole 0,3641
Padure in intravilan 1,3861
Circulatii 0,5647 Circulatii 1,0650

CRISENI

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 7,6839 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 8,6857

Zonă locuire individuală rurală
cu anexe gospodăreşti şi
grădini cultivate 4,5961

Zonă locuire individuală rurală cu
anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 8,2352

Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 1,4973
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Terenuri agricole 0,9355
Padure in intravilan 0,4106
Circulatii 0,2444 Circulatii 0,4505

INURI

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 28,5613 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 35,2541

Zonă locuire individuală rurală
cu anexe gospodăreşti şi
grădini cultivate 7,7598

Zonă locuire individuală rurală cu
anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 33,5068

Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 14,7116
Zona culte 0,0300 Zona culte 0,0300
Zona dotari socio-culturale 0,1167 Zona dotari socio-culturale 0,1167
Zona gospodarire comunala 0,1900 Zona gospodarire comunala 0,1900
Terenuri agricole 4,5431
Circulatii 1,2101 Circulatii 1,4106

STAUINI

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 14,4827 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 16,8082

Zonă locuire individuală rurală
cu anexe gospodăreşti şi
grădini cultivate 4,1064

Zonă locuire individuală rurală cu
anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 15,8332

Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 6,9273
Terenuri agricole 1,7045
Padure in intravilan 0,8525
Circulatii 0,8920 Circulatii 0,9750

VALEA LUI MIHAI

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 7,9121 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 7,9121

Zonă locuire individuală rurală
cu anexe gospodăreşti şi
grădini cultivate 1,9698

Zonă locuire individuală rurală cu
anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 7,6693

Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 3,9063
Terenuri agricole 1,2962
Padure in intravilan 0,4970
Circulatii 0,2428 Circulatii 0,2428
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MERETEU

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 42,7653 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 43,5320

Zona rezidentiala compacta cu
anexe gospodaresti si gradini 7,2444

Zona rezidentiala compacta cu
anexe gospodaresti si gradini 21,3216

Zona gospodarire comunala 0,1200 Zona gospodarire comunala 0,1200
Zona culte 0,0900 Zona culte 0,0900
Zona verde adiacenta apelor 2,1002 Zona verde adiacenta apelor 2,1002
Ape 0,4002 Ape 0,4002
Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 11,2111 Zona locuire, turism si recreere 14,9774
Terenuri agricole 16,8944

Teren viran 2,4824
Circulatii 2,2226 Circulatii 2,5226

DEALU FERULUI

SITUATIA
EXISTENT
A SITUATIA PROPUSA

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT 12,5363 TOTAL INTRAVILAN PROPUS 14,3576

Zonă locuire individuală rurală
cu anexe gospodăreşti şi
grădini cultivate 3,6614

Zonă locuire individuală rurală cu
anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 12,7761

Zona verde adiacenta apelor 0,3841 Zona verde adiacenta apelor 0,3841
Ape 0,0678 Ape 0,0678
Terenuri pentru activitati
agricole si gradinarit 6,0730
Terenuri agricole 1,3894
Circulatii 0,9606 Circulatii 1,1296

Din suprafaţa teritoriului administrativ al comunei de 8862 ha, suprafaţa intravilanului propus
pentru toate localitățile este de 1416 ha, reprezentând ~ 16 % din suprafaţa totală a comunei
si find cu ~ 22% mai mare decât intravilanul vechi (1163 ha).

Autorităţile locale trebuie să-şi inventarieze terenurile din domeniul privat şi public şi
să-şi asigure o rezervă de teren care să faciliteze operaţiunile de echipare cu utilităţi, dotări
publice şi sociale.

Bilanț Teritorial UAT Vințu de Jos
Arabil – 2797 ha
Păduri – 2915 ha
Viță de vie – 20ha
Pășuni – 1571 ha
Fânețe – 685 ha
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Livezi – 25 ha
Terenuri ape și ape cu stuf – 197 ha
Căi de comunicații, CF – 212 ha
Curți construcții – 294 ha
Terenuri neproductive/ degradate – 246 ha
TOTAL UAT – 8862 ha din care 1408.8518 ha – intravilan propus prin

prezentul PUG
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3.8 MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE

Principalele riscuri naturale care se manifestă în zonă sunt: alunecările de teren,
inundaţiile, prăbuşirile de maluri etc.

Potrivit legii 575/2001 o parte din supraţa comunei se găseşte într-o arie geografică în
care nivelul precipiţiilor înregistrate în ultimul secol mai mic de 100 litri pe m2, în timp ce în
zona înaltă, situată pe versanţii sudici ai M. Vinţului, nivelul acestora este situat între 100-
150 mm, riscul inundaţiilor produse datorită scurgerilor de pe versanţi se împleteşte cu cel
produs de revărsarea unui curs de apă, în principal al Mureşului. Fenomenul se poate
manifesta la topirea bruscă a zăpezilor, în timpul unor ploi abundente şi de durată în bazinul
Mureşului şi local în cazul ploilor torenţiale.

Din aceste considerente se impun măsuri generale de protecţie, privind:
· Executarea unor acţiuni de stabilizare a versanţilor, prin lucrări de împădurire, cu

sprijinul Romsilva,
·Lucrări de decolmatare şi regularizare  pe  albia Văii Pianu şi a Văii Vinţului,

precum şi a altor văi şi văi de versant, precum Glodul, Valea lui Mihai şi Părăul lui Mihai.
· Acţiuni de curăţare a albiilor văilor amintite, afectate de deversarea  resturilor

menajere şi materiale de construcţie.
·Lucrări de îndiguiri şi consolidări de maluri (Mureş, Valea Pianu, Valea Vinţului,

Pârăul Stauini etc.);
· Interzicerea depozitării de materiale de construcţii, rumeguş sau resturi menajere în

apropierea albiilor minore, deoarece în caz de viitură, acestea pot avea un impact distructiv
asupra habitatului uman din zonă şi asupra altor amenajări şi investiţii.

·Utilizarea  perdelelor de protecţie la malurile apei, folosind specii adecvate,
iubitoare de umiditate cum ar putea fi: alnus, salix şi populus pentru a se reduce procesul de
erodare a acestora.

·Fixarea prin înierbare, plantare sau alte lucrări specifice a taluzurilor drumurilor, în
locurile unde se manifestă tendinţe de alunecare şi/sau spălare a solului.

3.8.1. MĂSURI ANTISEISMICE.
Comuna Vinţu de Jos este situată în afara zonelor cu risc seismic ridicat. Cu toate

acestea se impune respectarea măsurilor de fundare şi construire, stabilite prin documentaţiile
tehnice.

3.8.2. ALUNECĂRI DE TEREN
Alunecările de teren sunt procese de modelare a terenurilor în pantă, sub acţiunea

gravitaţie, care se produc pe o suprafaţă de demarcaţie, între partea mobilă şi cea stabilă
(suprafaţă de alunecare, plan de alunecare, oglindă de fricţiune). Litologia substratului
modelată pe formaţiuni noi – marne, argile, nisipuri şi pietrişuri vechi piemontane intercalate,
dispuse într-o structură dominant monoclinală ce înclină dinspre sud spre nord, poate favoriza
procesele de alunecare, în condiţiile de umectare suficientă şi înclinare medie şi mare.

Principalii factori ce influenţează aparitia acestor fenomene sunt:
· caracteristicile morfometrice ale versanţilor: energia de relief şi fragmentarea
acestora, înclinarea versanţilor şi expunerea acestora;
· structura litologică a substratului;
· formaţiunile superficiale şi granulometria lor;
·modificări climatice vizibile în regimul pluviometric;
· acţiunea fizico-mecanică şi chimică a apelor de suprafaţă şi de adâncime;
· gradul de împădurire al versanţilor;
· frecvenţa mişcărilor seismice.

Totodată supraîncărcarea versanţilor, prin terasare cu drumuri, respectiv prin
amplasarea de vetre de construcţii, constituie un factor ce favorizează declanşarea
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alunecărilor de teren, prin surplusul de masă asupra depozitelor deluviale. Vibraţiile produse
de traficul rutier au efecte de lungă durată, dar coroborate cu alte cauze, pot conduce la
declanşarea alunecărilor.

Lucrările de amenajare în cazul terenurilor supuse alunecării sunt de două categorii:
de eliminare/atenuare a cauzelor şi de stăvilire a efectelor.

Notă - Se interzic construcţiile în aceste zone până la eliminarea acestor fenomene.

Propuneri pentru combaterea fenomenului:
· Executarea unor lucrări ample  de protecţie a versantului prin
împădurire, ca măsură general valabilă, a zonelor predispuse acestor
fenomene.
· Utilizarea unor specii arboricole având sisteme radiculare pivotante ce
au rolul de a reţinere apa, precum şi fixarea mai bună a taluzurilor la drumurile
comunale ameninţate în unele zone de alunecări locale, superficiale.
· În zonele în care se manifestă tendinţe de instabilitate puternică, se
impun lucrări pentru eliminarea cauzelor fenomenului, constând în eliminarea
excesului de umiditate, prin realizarea de drenuri, fie în corpul, fie în fruntea
de alunecare. Realizarea de drenuri în corpul de alunecare este mai costisitoare
şi se impune doar atunci când pe acesta s-au amenajat infrastructuri de
importanţă deosebită, lucrări de infrastructură, clădiri, obiective turistice etc.

Printre alte măsuri de prevenire şi combatere a fenomenului menţionăm:
· Efectuarea de studii geotehnice şi hidrogeologice cu caracter special.
Concluziile rezultate din aceste studii vor sta la baza măsurilor de combatere
sau stabilizare a terenurilor afectate.
· Stoparea în prima fază se face prin corectarea pantei versanţilor şi
plantarea acestora cu vegetaţie (terasare).
· Evitarea executării unor lucrări de excavaţie la baza versanţilor, lucrări
ce ar putea avea ca urmăre declanşarea alunecărilor.
· Drenarea excesului de apă;
· Stabilizarea versantului prin coloane de beton şi ziduri de susţinere la
baza versantului, executate de regulă din beton armat, capabile să preia
presiunea masei din corpul de alunecare. Grosimea şi înălţimea acestora
variază în funcţia de masa şi înălţimea frunţii valului de alunecare. Efectuarea
unor ziduri de spijin în zona râpelor active;
· Interzicerea construirii de case în aria periclitată, până la eliminarea
cauzelor alunecare.

În comună fenomenul poate fi întâlnit în zone punctiforme de pe versanţii sudici ai M.
Vinţului, în preajma DJ 107 A, pe unele sectoare de pe Valea Vinţului şi Dealu Ferului.

Se impune eliminarea acordării autorizaţiei de construcţie în zone cu risc de alunecare
a terenului pentru orice fel de lucrări care ar putea favoriza acest fenomen (construcţii de
drumuri, case de vacanţă, alte construcţii stabile etc.).

Notă - Se interzice realizarea de construcţii în aceste zone până la eliminarea acestor
fenomene.

3.8.3. COMBATEREA FENOMENELOR DE ŞIROIRE, DE FORMARE A
ORGANISMELOR TORENŢIALE  ŞI A INUNDAŢIILOR (ravene, râpe, ogaşe):

În condiţiile unor furtuni cu cădere abundentă de precipitaţii întreaga zonă joasă a
intravilanului unor localităţi precum Valea Vinţului, Mereteu, Vurpăr, Valea Goblii etc., pot
fi afectate în grade diferite de cursurile de apă şi torenţii de versant din zonă. Pe teritoriul
comunei principalele cursuri de apă care îşi pot manifesta caracterul torenţial sunt: Părăul lui
Mihai, Valea lui Mihai, Valea Vinţului cu unii dintre afluenţii săi de versant (Pârâul Cetăţii),
Valea Goblii etc. Pentru combaterea acestor fenomene sunt necesare o serie de lucrări care
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să limiteze inundaţiile, dezvoltarea organismului torenţial şi în final să-i diminueze efectele
prin fixarea lui cu vegetaţie.

Măsuri pentru combaterea fenomenului:
Se cunoaşte faptul că principalul punct slab al eroziunii se află la originea unui

organism torenţial, în aval, de unde se extinde în amonte antrenând în procesul de erodare
noi suprafeţe de sol, în urma proceselor de şiroire. În lipsa şiroirii eroziunea încetează. În
acest context se impune:

· realizarea unor garduri dispuse în semicerc în jurul organismelor torenţiale,
realizate de regulă din pari şi nuiele de salcie, având o înălţime mai mare în
sectorul central şi mai mic la margini,
· plantarea în lungul ravenei şi în preajma gardurilor astfel confecţionate de
arbori sau arbuşti,
· săparea unor şanţuri colectoare în amonte de organismul torenţial care să preia
şi să disemineze apele care atacă baza acestuia.
· La nivelul văilor torenţiale se impun:

· regularizări de curs;
· ruperi de pantă.

Toate aceste lucrări cu caracter tehnic şi silvic au drept scop stingerea organismelor
torenţiale şi împiedecarea formării altora noi. Perdelele forestiere realizate în jurul
organismelor torenţiale active preiau şi transformă scurgerea prin şiroire în scurgere laminară.
Pentru a împiedeca activarea acestora de surplusul de apă ce „scapă” prin filtrele formate de
lucrările antierozionale din amonte, respectiv de perdelele de protecţie din proximitate se
utilizează o serie de amenajări precum garnisaje, palisade, fascinaje, cleionaje, praguri şi
baraje.

Un fenomen asemănător are loc la drumurile comunale, vicinale, de acces din zonele
de munte, favorizând spălarea suprafeţei carosabile şi tendinţele de formare şi adâncire a unor
ogaşe pe locul de călcare a roţilor mijloacelor de transport sau a rigolelor de scurgere. Pentru
a limita acest fenomen se cere:

· scoaterea apei de pe carosabil prin respectarea profilului transversal al părţii
carosabile şi întreţinerea drumurilor;

· placarea rigolelor de scurgere în zonele cu pantă mare şi curăţarea acestora ori de câte
ori este nevoie;

· favorizarea înierbării rigolelor şi tunderea lor când necesităţile o impun;
La nivelul comunei cele mai rele inundaţii sunt datorate Mureşului. Ieşirile din albie

ale râului afectează un număr important de obiective din intravilanul şi extravilanul
localităţilor, precum: clădiri, drumuri, poduri şi podeţe, reţele electrice şi tehnico-edilitare,
diguri, baraje, lacurile artificiale, suprafeţe din intra şi extravilan etc.

Ca măsuri de prevenire şi combatere a inundaţiilor menţionăm:
- lucrări antierozionale ale solului;

- decolmatarea şi adâncirea albiilor;
- interzicerea depozitării la nivelul albiilor a gunoaielor şi resturilor de
materiale de construcţie;
- îndiguirea şi protejarea malurilor;
- dimensionarea corespunzătoare a podurilor şi podeţelor de trecere peste albii,

pentru a face faţă la debite ridicate.
Notă - Se interzice realizarea de construcţii în aceste zone până la eliminarea acestor

fenomene.
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3.8.4. COMBATEREA EROZIUNII MALURILOR
Fenomenul de eroziunea malurilor se întâlneşte atât la nivelul Mureşului şi al văilor

Pianu şi Vinţ, cât şi a unora dintre afluenţii acestora. Acest fenomen poate duce la:
§ Prăbuşirea consolidărilor şi apărărilor de mal existente sub forma zidurilor de

sprijin sau naturale, accentuează pericolul de alunecare a malurilor;
§ Prăbuşirea arborilor în albia minoră şi blocarea scurgerii apelor in dreptul

oodurilor şi podeţelor existente, cu riscul distrugerii acestora.
§ De asemenea eventualele blocaje conduc la supraînălţarea nivelului albiei, cu

pericol de depăşire a malurilor şi inundarea zonelor adiacente.
Propuneri pentru combaterea fenomenului:

Pentru combaterea acestui fenomen se întreprind o serie de măsuri tehnice de
protecţie

· curăţarea albiilor de resturi vegetale, (copaci căzuţi, butuci şi crengi rămase
în urma unor tăieri neraţionale etc.
· lucrări de apărare a malurilor prin ziduri de sprijin, plantări de arbori hidrofili
cu rădăcini radiculare puternice (arin, răchită, salcie, plop etc.);
· regularizări de curs;
· îndiguiri;
· ziduri de sprijin legate cu beton sau gabioane;
·diguri de barare a cursului pentru diminuarea vitezei de curgere;
· in cazul eroziunii malului se realizează perdele forestiere, ce urmăresc
conturul acestora. Prezenţa acestora reduce efectul mecanic al valurilor,
ameliorând totodată peisagistic sectoarele de luncă;
·plantarea la limita organismului de prăbuşire format sau incipient a unor
arbuşti şi subarbuşti care prin greutatea lor să nu provoace prăbuşirea
malurilor;

Notă - Se interzice realizarea de construcţii în aceste zone până la eliminarea acestor
fenomene.

Zone mlăştinoase: se întâlnesc în preajma văii Pianu şi a pârâului Glod, precum şi în
preajma râului Mureş, pe sectoare în care pânza freatică este relativ ridicată, datorită
supraînălţării albiei sau a unor izvoare de terasă. Principalele măsuri de combatere a acestui
fenomen se bazează pe:

· lucrări de desecare
· canale de drenaj
· captări de izvoare
· decolmatarea şi adâncirea albiilor cursurilor de apă pe care se
manifestă.

NOTĂ
1. Prezenţa unor habitate specifice şi importanţa acestora pentru protejarea şi conservarea
mediului natural, impune conservarea acestor suprafeţe umede, chiar dacă nu sunt incluse
într-o arie naturală protejată.
2. Se instituie interdicţie de construire în zonele afectate de riscuri naturale până la data
eliminării lor.
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3.9 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

I  SOLUTII PROPUSE

3.9.1.  GOSPODARIE COMUNALĂ
BAZA DE CALCUL

1. SR 13387/1997 – Salubrizarea localităţilor. Prescripţii de proiectare a
punctelor colectoare.

2. SR 13343/1996 – Prescripţii de amplasare a depozitelor controlate
3. SR 13399/1998 – Prescripţii de dimensionare a depozitelor controlate
4. Legea 137/95 – Legea protecţiei mediului
5. Legea 107/96 – Legea apelor
6. Ordin 536/97 MS – Norme de igiena privind mediul de viata al populaţiei.

IPOTEZE DE CALCUL

· Nr. locuitori an 2011 = 4628 loc.
· Volum deşeuri agenţi economici = 20 mc/luna.
· Număr agenti economici înregistraţi = 98.
· Cantitatea medie anuala de deşeuri = 1 mc/an/loc.
· Gradul de compactare = 2.
· Procent de selectare a deşeurilor 70%.

Primaria comunei Vinţu de Jos are încheiat un contract cu firma de salubrizare
specializată SALPREST – ALBA, care colecteaza deşeurile menajere din localitate pentru a
cle transporta la o halda de gunoi autorizată, situată în afara teritoriului comunei.

Cantitatea medie de deşeuri la nivelul unui an se ridică în jurul a 28.000mc/an
În zonele de munte, unde serviciul de salubritate are un acces limitate se impune ca

deşeurile greu-degradabile sau nedegradabile să fie colectate în gropi sau halde îngrădite,
destinate unei singure gospodării sau pentru mai multe gospodării, săpate în zone mai izolate,
departe de sursele de apă sau pâraie.

Totodată se impun luarea măsurilor necesare pentru extinderea colectării selective a
deşeurilor, pentru recuperarea deşeurilor refolosibile.

Alte măsuri.
· Gunoiul de grajd din gospodăriile aflate în intravilan este recomandat să fie depozitat

pe platforme betonate, prevăzute cu bordură, rigole laterale şi bazin acoperit pentru
captarea resturilor lichide;

· Promovarea şi extinderea colectării selective a resturilor menajere. Deşeurile
biodegradabile din gospodărie vor fi colectate şi depozitate în lăzi speciale din lemn,
pentru compostare în vederea utilizării ca îngrăşământ naturl,

· Deşeurile menajere nedegradabile, peturile şi foliile vor fi colectate separat în pubele
sau saci din plastic şi puse la dispoziţia personalului însărcinat cu colectarea acestora,
după programul stabilit;

· Creşterea gradului de exigenţă faţă de depozitarea neautorizată a gunoaielor pe
spaţiile publice şi private. Autorităţile locale vor lua măsuri, inclusiv coercitive,
pentru stoparea aruncării gunoaielor in albiile văilor, sau a altor locuri la întâmplare;
pentru curăţarea zonelor unde sunt semnalate;

· Organizarea şi dotarea locurilor de agrement cu mobilierul necesar, inclusiv cu coşuri
pentru resturi menajere.
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3.9.2. ALIMENTARE CU APA

Baza de calcul
◦ STAS 1343/0 – 89– Determinarea cantităţilor de apă
◦ SR 1343/1 – 95– Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi
◦ STAS 6819/82 – Aducţiuni
◦ STAS 4165/88 – Rezervoare beton
◦ STAS 4163/1 – 95 – Reţele de distribuţie

Sistemului de alimentare cu apa:
In prezent localitatea Vinţu de Jos dispune de o reţea de alimentare cu apă propriu,

fiind conectată la Sistemul zonal de alimentare cu apă – Valea Sebeşului. Acest sistem
asigură apa potabilă pentru locuitorii satelor Vinţu de Jos şi parţial pentru cei ai satelor
Vurpăr, Mereteu, Câmpu Gobli şi Pârâul lui Mihai.

Pentru asigurarea apei potabile unui număr sporit de locuitori administraţia locală a
hotărât extinderea acestei reţele în cadrul Etapei a II-a şi la alte gospodării şi localităţi
componente. Oportunitatea efectuării acestei investiţii rezultă din necesitatea de asigurare a
accesului la apa potabila a tuturor locuitorilor, de creştere a stării de sănătate a populaţiei
comunei Vintu de Jos, precum şi îmbunătăţirea stării mediului înconjurător.

Potrivit S.F. întocmite de SC MURO INSTAL SRL, extinderea reţelei a fost facută
din sistemul de alimentare cu apă existent în comună, din conducta PEHD Dn 160mm, pres
disponibila 4 atm, situata in apropierea farmaciei din centru de comună. Conducta de
aductiune a urmat traseul DJ 705B pe partea stangă în sensul de mers Vintu – Vurpar.

Traversarea râului Mureş a conductei de aducţiune a fost făcută aparent, pe pod pe
partea stangă pe o lungime de 250ml.
Lungimea totala a aducţiunii este de 970 ml din care conducta PEHD cu Dn 110mm 720ml şi
conducta OL Dn 100mm- 250ml.

Caminul CW4 reprezintă căminul de intrare în gospodaria de apă, unde apa se va trata
şi va ajunge în rezervorul tampon. Tratarea este făcută folosind soluţie de hipoclorit de sodiu
(NaOCl). Tratarea împreună cu grupul de pompare se va monta într-un container prefabricat
6 x 2,5 x 2,5ml cu 2 compartimente complet echipat,  amplasat pe o placa betonata.

Rezervorul tampon este din polistif de 10 mc, pentru evitarea absorbţiei grupului de
pompare direct din retea. Acest rezervor este prevazut cu un robinet cu plutitor menţinandu-
se la un nivel maxim în marea majoritate a timpului.

Rezervorul de 10 mc este prevazut cu o conductă de preaplin/golire din PEHD Dn
110mm, care va deversa în valea din apropiere la o distanta de 40 ml.

Grupul de pompare, având caracteristicile Q = 9 l/s şi H = 60m, este prevazut cu
convertizor de frecvenţă şi turaţie variabilă, fiind comandat de presiunea din reţeaua de
distribuţie.

Dupa gospodaria de apă pleacă reteaua de distribuţie, realizată în sistem
arborescent, cu o lungime de 10.896 ml (din care 8240 ml în etapa II-a), realizat din ţeavă
PHED (cu diametre între 110 şi 40 mm) şi prevăzut cu 20 de cămine de vane.

Pentru evitarea afectării carosabilului există porţiuni unde conducta a fost dublată sau
au fost făcute subtraversări în vederea asigurării apei pentru toate gospodăriile.

Date privind dimensionarea sistemului de alimentare cu apă
· extinderea reţelei de alimentare cu apă existente cu 8,240 km;
· realizarea a 2 staţii de pompare care vor conţine şi un rezervor tampon 10mc;
· montarea unui număr de 30 hidranţi suprateani cu Dn 80 mm
· 1 cişmea.

Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică a sistemului de alimentare cu apă
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– etapa II-a
Extinderea reţelelor se va face din sistemul de alimentare cu apă existent în comună,

fără afectarea debitului şi a presiunii existente, conform aviz SC APA
CTTA SA Alba Iulia, din conducte PEHD Dn 110mm, pres. disponibilă 2-4 atm,
situate astfel:

· Valea Vinţului, pe partea dreaptă a văii: din căminul existent CW21 (cf
proiect Etapa I). De la racord reţeaua, cu o lungime de 4500 m, va urmării trama stradală pe
partea dreaptă a Văii Vinţului. Pe aceasta porţiune se vor monta 28 hidranţi supraterani Dn 80
mm şi 7 camine de vane. Deoarece diferenţa de nivel intre punctul de racord şi ultimul
consumator este de 114 ml, dupa circa 200 ml se va monta o staţie de pompare automată,
alimentată trifazat de la un tablou electric suprateran.

Dupa staţia de pompare se va realiza o conducta de distributie PEHD Dn
110 mm Pn 10 şi o lungime de 2.700 ml. Pe aceasta porţiune bransamentele se vor executa cu
PEHD Dn 25 mm Pn 10bar, având reductor de presiune montat în caminul de apometru.
Dupa cei 2700ml reţeaua de distributie işi va modifica regimul de presiune, fiind realizată
dintr-o conductă PEHD Dn110mm Pn 6bar L=1600ml.

· Valea Vinţului partea stângă a văii: din caminul existent CW20 (cf
proiect Etapa I), reţeaua, cu o lungime de 1290 ml, va urmării limitele de proprietate şi vale
pe domeniul public. Pe acest sector se vor monta 2 camine de vane.

· Valea Goblii : din reţeaua existentă langă hidrantul H5 (cf proiect Etapa I), reţeaua va
urmării trama stradală pe o lungime de 1650 ml, unde se vor monta 13 hidranţi supraterani
Dn 80mm si 3 cămine de vane. Deoarece diferenţa de nivel între punctul de racord şi ultimul
consumator este de 59m l, dupa circa 200 ml se va monta o staţie de pompare, după care se
va continua cu o o conducta de distributie PEHD Dn
110 mm Pn 10, pe o lungime de 1450ml.

· Valea Mereteului : din reţeaua existentă langă hidrantul H8 (cf proiect Etapa I),
reţeaua se va prelungi cu o lungime de 150 ml conducta PEHD Dn 110mm Pn 6. Pe aceasta
portiune se vor monta 1 hidrant suprateran Dn 80mm.

· Localitatea Mereteu : Se va dubla reţeaua existentă cu încă 390 ml şi un
cămin la intrare în localitate. Acest lucru este necesar datorită cuplării
imobilelor de pe această zonă.

· Localitatea Mereteu : Se va dubla reţeaua existentă în zona bisericii cu încă 100 ml.
Acest lucru este necesar datorită cuplării imobilelor de pe aceasta zonă, evitand astfel
afectarea carosabilului.

Traversarea văii Vinţului în zona podeţului existent a conductei de distribuţie se va
face aparent, pe pod pe partea stanga.

Proiectul propus a evaluat şi branşamentul electric al staţiilor de pompare (tablou
general BMP, conductor CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 4X 10 pe o lungime totala de
1000 ml, propunând realizarea unei prize de pământ şi împămantare. De asemenea incinta va
fi iluminată cu o sursă amplasată pe un stalp aerian fixat la intrare şi orientat
către tabloul electric.

Rezervoarele tampon sunt din polistif de 10 mc, pentru evitarea absorbtiei
grupului de pompare direct din retea. Aceste rezervoare sunt prevazute cu un
robinet cu plutitor mentinandu-se la un nivel maxim in marea majoritate a
timpului.

Astfel avem o reţea de distribuţie arborescentă cu diametre cuprinse între 63 şi 110
mm, având:

· lungimea totală de 8240 ml;
· cămine vane 14;
· hidranţi supraterani 42.

Necesarul de apă calculat conform etapei a II-a este următoarea:
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Branşa
mentel
e la
reţeaua
de alimentare cu apă se vor realiza din PEHD Dn 25mm, având cota de pozare a conductei de
0.90m, lăţimea săpăturii 0,4m şi adâncimea şanţului de 1.07m faţă de cota terenului
sistematizat. Conducta se va aşeza între staturi de nisip, de cel putin 15 cm deasupra şi sub
conductă pentru protejarea ei (conform detaliu de sapatura bransament apa).

Branşamentul de apă va avea urmatoarele părţi componente:
1.Piesa de legatură la conductă (colier);
2. Conducta PEHD Dn 25mm;
3. Cămin de apometru complet echipat.

Un accesoriu deosebit de important al căminului pentru apometru este capacul
monostrat, din polietilenă expandată, cu pernă de aer, având rol termoizolant. Imbinarea şi
etanşeizarea perfectă dintre camin şi capacul monobloc este asigurată printr-o garnitură din
cauciuc EPDM şi de mecanismul de autoblocare. Caminul se aseaza pe un strat de nisip
compactat de min. 10cm grosime.

3.9.3. CANALIZARE

Deoarece reţeaua de canalizare în sistem centralizat existentă iniţial în localitatea
Vinţu de Jos asigura o acoperire limitată, s-a manifestat o reală presiune asupra administraţiei
locale de extindere a acesteia, la nivelul întregii localităţi. În acest context administraţia
locală a demarat procesul de pregătire şi aprobare a documentatiei tehnice, asigurarea
finanţării şi a execuţiei, la extinderea canalizării în localitatea Vinţu de Jos.

Potrivit documentaţiei SF lungimea totală a reţelei de colectare prevăzută a se realiza
este de 7.840 ml, fiind extinsă pe un număr de 24 străzi. Conductele de canalizare utilizate
sunt din PVC-KGEM SN4 de diametru 250mm.

Traseul reţelei de canalizare (unde practic urmăreşte trama stradală, pe domeniu
public) este înscris într-o articulaţie de suprafeţe cvasi-plane, orizontale şi sub-orizontale cu o
bună stabilitate din punctul de vedere al declanşări alunecărilor de teren sau a altor fenomene
geodinamice distructive.

Menţionăm că până în momentul obţinerii avizelor finale pentru aprobarea PUG-
ului, o mare parte dintre aceste propuneri sunt realizate sau se află în diferite faze de
realizare.

Reţeaua colectoare este alcătuită din tronsoane de conductă ce funcţionează ca o
canalizare inchisă, în sistem separativ, colectând apele uzate menajere de la consumatorii de
apă pe care le deserveşte, prin intermediul colectoarelor principale şi secundare.

Traseul colectoarelor a fost ales astfel încât să respecte urmatoarele condiţii:
- să treacă cât mai aproape de consumatori, pe partea cu cele mai multe puncte de
consum;
- să rezulte un numar cât mai redus de intersecţii cu drumuri, căi ferate, zone
inundabile;
- să asigure, pe cât posibil, curgerea gravitaţională a efluentului uzat spre staţia de
epurare;
- amplasarea pe drumurile cu circulaţie rutieră intensă să se facă în afara zonei
carosabile, pentru a proteja conducta de efectele defavorabile produse de tasări şi
vibraţii, şi pentru a facilita accesul pentru intervenţii la reţeaua de canalizare;
- să se creeze posibilitatea de preluare de către colectorul principal, a debitelor uzate
transportate de colectoarele secundare.
Pozarea colectoarelor se va face cu respectarea adâncimii de înghet prevăzută

Qs zi med mc/zi 346.89
l/s 4.01

Qs zi max mc/zi 448.28
l/s 5.19

Qs orar max mc/h 32.88
l/s 9.13
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conform STAS 6054-77cu o pantă minimă de 0,5%, impusă de STAS 3051-91. Pentru
curgerea gravitatională s-a căutat realizarea unei pante a colectoarelor cât mai apropiată de
panta terenului, aceasta soluţie fiind cea mai avantajoasă tehnico - economic, astfel încât la
debite minime să se realizeze viteza de autocuratire de 0,7 m/s, iar la debite maxime să nu se
depăţească viteza maximă admisă de 3 m/s, conform STAS 3051-91.

Dimensionarea s-a făcut în funcţie de debitul transportat, condiţionând un grad maxim
de umplere a conductei de 0,7.

Diametrul colectoarelor s-a determinat pentru fiecare tronson în funcţie de debitul  de
apă uzată menajeră de pe tronsonul de conductă şi panta de curgere.

Formula de calcul pentru determinarea diametrului este:
Q = A x k x R2/3 x I1/2 , în care:

Q = debitul de calcul al tronsonului [mc/s];
A = aria sectiunii de curgere [mp];
k = coeficient adimensional cu valoare k = 90 pentru canale din tuburi de
PVC;
R = raza hidraulică a secţiunii de curgere [m];
I = panta radierului canalului.

Determinarea debitelor de dimensionare ale reţelei de  canalizare
Stabilirea judicioasă a cantităţii de apă uzată constituie factorul determinant pentru

dimensionarea corectă a elementelor ce compun ansamblul lucrărilor de canalizare a
localităţii este cantitatea de ape uzate necesar a fi epurate. Determinarea debitului de
dimensionare se face ţinând seama de totalitatea restitutiilor de la folosinţele de apa, precum
şi de la alte ape sau substanţe care necesită a fi îndepărtate prin canalizare, în perspectiva
urmatorilor 30 de ani, conform STAS 1846/90.

Debitul uzat aferent unui tronson s-a determinat in functie de:
q cs =  0.132 √ E+0.0018 E unde
qcs - debit de calcul pentru curgere în reţeaua de canalizare la clădiri de locuit în

funcţie de necesarul specific de apă, de numarul de persoane pe locuintă, suma debitelor
specifice de curgere ale obiectelor sanitare şi a altor puncte de utilizare a apei

E – suma echivalenţilor de curgere conform datelor din STAS 1975.
De asemenea pentru determinarea debitului de calcul pentru dimensionarea reţelelor s-

a considerat ca fiecare gospodarie să fie dotată cu un număr minim de obiecte sanitare,
maşină de spălat rufe şi maşină de spălat vasele.

Traversarile cursurilor de apă/canalelor din localitate se for face sub nivelul de
curgere a al acestora, fără a le afecta curgerea naturală. Unghiul de intersectie între axa
conductei şi axa căii de comunicaţie trebuie să fie cuprins între 60 şi 90°.

Construcţii auxiliare pe reţeaua de canalizare
Caminele de vizitare sunt constructii accesorii ale retelei de canalizare care permit

accesul la canale in scopul controlarii si intretinerii starii acestora, respectiv pentru curaţirea
canalelor şi evacuarea depunerilor, sau pentru controlul calitativ şi cantitativ al apelor. Pe
reţeaua de canalizare a com. Vinţu de Jos, se vor prevedea un numar de 261 camine de
racord, viztare şi rupere de pantă.

Cf. STAS 2448-82, la reţelele de canalizare cu canale nevizitabile, căminele de
vizitare se amplasează în punctele caracteristice:

-în aliniamente, la distante de max. 60m;
-în punctele de schimbare a diametrelor;
-în punctele de schimbare a pantelor;
-în punctele de schimbare a direcţiei;
-în punctele de descărcare în alte canale colectoare.

Cămine de rupere de pantă. Sunt construcţii care apar ca necesare pe reţeaua de
canalizare pentru ca viteza apei să se concentreze într-un punct de cădere datorită fie
racordului a două canale, fie datorită sosirii colectorului la o cota minimă de îngropare
(situaţii in care panta terenului este mai mare decât panta limită impusă de viteza de
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eroziune). Condiţiile tehnologice pe care trebuie sa le indeplinească caminele de rupere de
pantă sint: asigurarea disipării energiei fără distrugerea căminului şi evitarea formării
depunerilor.

Pentru epurarea apelor menajere s-a construit  o staţie de epurare, situată în apropiere
de confluenţa dintere Valea Vârtopi (Pian) şi Mureş, care să deservească  localitatea reşedinţă
de comună. Pentru localităţile situate pe malul drept al Mureşului s-a întocmit documentaţia,
faza S.F. pentru realizarea unui sistem local de canalizare şi a unei noi staţii de epurare în
Vurpăr, în apropiere de confluenţa pârâului Valea Vinţului cu Mureşul, care să deservească
localitatea Vurpăr, parţial Valea Vinţului şi Pârâul lui Mihai.

3.9.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
Aşa cum s-a arătat în cap. 2.9.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ -

Comuna Vinţu de Jos  are rezolvată problema alimentarii cu energie electrică, toate
gospodăriile fiind electrificate.

Pentru viitor se prevede extinderea reţelei electrice în noile spaţii introduse în
intravilan, pe baza unor planuri de execuţie intocmite de către specialişti agreaţi de către
SDFEE Alba.

Totodată se impune continuarea modernizării sistemului de iluminat public la toate
satele componente, prin utilizarea unor sisteme de iluminat cu consum energetic mai mic
(LED, HFED, SPSL si ESL), dar cu un coeficent ridicat de luminozitate. Totodată, se
propune studierea posibilităţii şi oportunităţii de înlocuire a sistemului clasic cu utilizarea
energiei solare, utilizând celule fotovoltaice.

Astăzi tehnologia LED, HFED, SPSL si ESL folosită pentru iluminat oferă un consum
redus de energie spre deosebire de dispozitivele convenţionale de iluminat. De asemenea
spectrul de captare al celulelor fotovoltaice moderne este extins, acestea fiind capabile sa
reîncarce la maxim acumulatorii, într-un interval redus de timp (4-5 ore de funcţionare, la o
intensitate solară moderată. Toate aceste caracteristici măresc potenţialul şi eficienţa acestora,
aşa încât administraţia locală poate încuraja utilizarea acestora inclusiv prin dotarea unor
obiective de interes public.

3.9.5. Telefonie şi telecomunicaţii
Comuna Vinţu de Jos are rezolvată problema asigurării cu servicii telefonice, prin:

· servicii de telefonie fixă asigurate de către ROMTELECOM;
· servicii de telefonie mobilă asigurată de către majoritatea operatorilor care
oferă asemenea servicii din zonă: Orange, Vodafone, Cosmote etc.,
· comuna beneficiază de servicii de televiziune prin cablu şi internet la nivelul
gospodăriilor şi a instituţiilor interesate. Pentru viitor se impune extinderea
acestor servicii spre zonele cu potenţial de dezvoltare turistică şi economică, şi a
celor nou introduse în intravilan.

În condiţiile extinderii utilizării telefoniei mobile şi a internetului factorii decidenţi de
la nivelul comunei trebuie să se implice în sprijinirea asigurării infrastructurii necesare
utilizării acestor servicii cât şi a diversificării ofertei.

3.9.6. ALIMENTARE CU CĂLDURĂ

Asigurarea confortului termic se realizează prin utilizarea unor surse diverse. În satele
de munte răsfirate pe pantele munceilor Vinţului asigurarea confortului termic se realizează
preponderent pe bază de combustibil solid (lemn), în condiţiile în care comunităţile de aici nu
sunt racordate la reţeaua naturală de alimentare cu gaze naturale. Utilizarea combustibilor
solizi, în centrale termice performate căştigă în ultimii ani tot mai mulţi adepţi, în condiţiile
creşterii continue a preţurilor la gazele naturale. Trebuie avută în vedere necesitatea creşterii
randamentului termic, raportat la cantitatea de combustibil consumat şi reducerea  cantităţilor
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de lemn utilizate.
În aceste localităţi pentru prepararea hranei se vor utiliza şi în viitor gazele lichefiate

(butan gaz) şi energia electică.
În localităţile Vinţu de Jos, Vurpăr, Cămpu Goblii, Mereteu, unde a fost introdusă

alimentarea cu gaze naturale se va extinde utilizarea acesteia, atât pentru prepararea hranei
cât şi ca agent termic pentru încălzire.

Pentru viitor se  impune încurajarea utilizării unor  surse complementare de energie
calorică: biogazul, instalaţiile de încălzire solară a agentului termic, mai ales pe timp de vară,
etc.

3.9.7. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Se impune continuarea demersurilor pentru asigurarea surselor de finanţare necesare
extinderii reţelei de gaz metan în primul rând pe Valea Vinţului şi Părăul lui Mihai, chiar
dacă din motive obiective nu toate gospodăriile vor putea fi racordate. Până atunci va creşte
procentul de utilizare a gazelor lichefiate, atât pentru necesităţile gospodăriilor individuale,
cît şi pentru investiţiile din domeniul turismului. În acest context se impune o mai mare
atenţie asupra modului cum sunt amplasate şi protejate rezervoarele pentru stocarea acestor
gaze. Totodată factorii locali trebuie să încurajeze realizarea unui/or centru/e de schimbare şi
valorificare a acesor butelii.

3.10 PROTECTIA MEDIULUI

Problema de protecţie a mediului este şi va trebui să rămână o constantă în viaţa
socială şi economică a fiecărei comunităţi. Ea presupune implicarea APM Alba cât şi a
factorilor locali în acţiuni de conştientizare a populaţiei privind importanţa conservării
mediului natural şi importanţa utilizării unor surse de energie neconvenţionale, prin
înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, energia
geotermală, energia eoliană sau alte sisteme care să conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului,
a apei, solului etc.

3.10.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE
MAJORĂ (EMISII, DEVERSĂRI, ETC.) A SURSELOR DE APĂ

Propunerile privind eliminarea surselor de poluare pe teritoriul comunei Vinţu de Jos
au fost tratate pe larg în capitolele 2.10 Probleme de mediu şi 3.9 Dezvoltarea echipării
edilitare.

În conformitate cerinţele prevăzute de Directiva 91/271/CCE privind epurarea apelor
uzate urbane, transpus în legislaţia românească prin HG 188/2002, modificată şi completată
prin HG 352/2005, privind modul de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, Legea
112/2006 de modificare şi completare a Legii Apelor 107/1996 în Planul Local de Acţiune
pentru Mediu, s-au identificat o serie de obiective ce cuprind măsuri pentru protecţia calităţii
apelor de suprafaţă.

Pentru comuna Vinţu de Jos aceste măsuri vizează:
· Creşterea calităţii apelor de pe văile Vinţ şi Pianu cât şi a pârâului

Glod, prin:
◦ eliminarea deversării apelor şi gunoaielor menajere în albia acestora,
◦ utilizarea platformelor betonate pentru depozitarea gunoiului de grajd,
◦ eliminarea deversării apelor menajere direct în emisari de către agenţii

economici;
Acest deziderat impune necesitatea extinderii sistemului de canalizare şi epurare la
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toate satele unde este posibil şi la extinderea utilizării foselor septice vidanjabile în cadrul
gospodăriilor din satele de munte. Totodată, se impune educarea impotriva practicilor de
aruncare a gunoaielor în apropierea drumurilor ce traversează zone împădurite şi a albiilor
râurilor.

În zonele din extravilan şi satele de munte a căror economie se bazează  pe creşterea
animalelor, grajdurile trebuie să fie prevăzute cu platforme betonate pentru depozitarea
gunoiului de grajd. Trebuie impuse măsuri drastice pentru determinarea locuitorilor şi
agenţilor economici să-şi asigure propriile  fose septice.

Este necesară conectarea zonelor de dezvoltare turistică, a locurilor de campare la
reţeaua locală de canalizare, iar în zonele unde aceasta lipseşte se impune realizarea/dotarea
cu fose septice vidanjabile sau micro-staţii de epurare, pentru înlăturarea posibilităţii de
contaminare a pânzei freatice şi/sau a cursurilor de apă.

3.10.2 EPURAREA ŞI PREEPURAREA APELOR UZATE
Obiectivele şi măsurile privitoare la epurarea şi pre-epurarea apelor uzate sunt

cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu 2007-2013.
Obiectivul principal al epurării apelor uzate ( industriale, menajere, meteorice, etc.)

este de a îndepărta din conţinutul lor substanţe aflate în suspensie, în stare coloidală şi
dizolvate cu potenţial toxic sau patogen pentru mediu ( emisar, aer, sol ). Evacuarea apelor
uzate neepurate sau epurate necorespunzător direct în mediul natural poate aduce prejudicii
sănătăţii publice şi biodiversităţii. Pentru a elimina aceste riscuri apele uzate sunt colectate
prin sistemul local de colectare şi epurate prin intermediul staţiei de epurare recent construită.
În prezent principalele localităţi ale comunei, ca pondere şi număr de locuitori, sunt conectate
sau se află în curs de conectare la acest sistem. Acest fapt permite deversarea apelor epurate
în cadrul emisarului (Mureş) în limitele admisibile pentru principalii indicatori fizici, chimici
şi biologici, fără a produce un impact negativ asupra ihtiofaunei.

Spre deosebire de apele menajere, apele uzate industriale au în general caracteristici
diferite, neputând fi epurate direct în cadrul staţiilor de epurare locale. Din aceste motive se
impune supunerea acestora unui proces de pre-epurare specifică înainte de deversare în
reţeaua de canalizare sau realizarea unei staţii de epurare proprii care să asigure epurarea
până la nivelul la care pot fi descărcate legal în emisar (râul Mureş).

Procese de pre-epurare a apelor uzate se impun în cazul unităţilor de prelucrare a
pielăriei şi încălţămintei, a celor din transporturi şi industria lemnului (ex. Kozara SRL, Conti
Impex SRL, Giro SRL, Transport Montana SRL etc). O situaţie specială se întâlneşte în cazul
subunităţii de producţie a SC Mercado SRL din Vinţu de Jos, unde procesul de producţie
induce cantităţi mari de produse organice în suspensie, amoniu şi fosfor, fapt care impune un
proces mai laborios de epurare, realizat prin intermediul unei staţii de epurare proprie.

Pentru zona polului de transfer propusă în sudul localităţii, se vor realiza staţii de
preepurare conform legislaţiei în vigoare, acolo unde este nevoie. De asemenea, întreaga zonă
industrială propusă aici va avea propria staţie de epurare, separată de cea a localităţii, pentru a
nu supraîncărca sistemul.

3.10.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR MENAJERE ŞI
INDUSTRIALE

Propunerile privind depozitarea controlată a deşeurilor menajere şi industriale s-au
tratat la subcapitolul 3.9.1. Gospodărie comunală.

Obiective şi măsuri privind gestionarea deşeurilor
Responsabilitatea gestionării deşeurilor revine administraţiei publice locale, care

trebuie să ia măsurile necesare inclusiv pentru colectarea selectivă a deşeurilor şi
valorificarea lor.

Colectarea deşeurilor se face prin intermediul unei firme specializate, pe bază de
contract încheiat cu administraţia locală, după un program bine stabilit. Deşeurile astfel
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colectate vor fi transportate în vederea depozitării şi sortării lor în cadrul staţiei de colectare
la care este arondată comuna. Potrivit Master Planului de Management integrat a deşeurilor
din judeţul Alba, comuna Vinţu de Jos este arondată staţiei de colectare şi selectare a
deşeurilor de la Galda, fiind deservită de către  firma SALPREST S.A  Alba Iulia.

Se impune de asemenea asigurarea managementului deşeurilor în locurile de
campare/popas/belvedere, în parcări şi pe traseele turistice existente/amenajate din zonă. În
aceste puncte este necesară montarea unor coşuri/containere pentru gunoiul menajer, care să
fie golite periodic, prin grija administraţiei locale.

Este necesară totodată igienizarea cursurilor de apă din zonă, prin colectarea
gunoiului menajer, a pet-urilor şi al altor materiale aruncate la întâmplare pe malul cursurilor
de apă (V. Mureş, Valea Pianu, Valea Vinţului etc). În cadrul unor acţiuni de conştientizare a
locuitorilor faţă de importanţa conservării factorilor de mediu trebuie antrenaţi atât  localnicii
cât şi persoane care beneficiază de ajutor social din partea primăriei.

3.10.4 RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE
MALURI ŞI TALUZURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri şi taluzuri, plantări de zone
verzi, se face prin aplicarea unor măsuri specifice fiecărui fenomen în parte. Dacă condiţiile
concrete de pe teren o impun, se vor întreprinde studii de specialitate sau proiecte pentru
eliminarea cauzelor. Vezi cap 3.8 Măsuri în zonele cu riscuri naturale.

Zone cu terenuri degradate care acoperă suprafeţe mai importante se întâlnesc în
partea sudică a culmii Dealu Ferului, sub Vf. Conţului şi partea estică a Dealului
Unguraşului. Ariile degradate menţionate în prezent sunt utilizate ca păşunat, dar sunt mai
mult terenuri părăsite, care vor trebui incluse în proiecte de refacere, cu atât mai mult cu cât
sunt situate în bună parte în Aria de protecţie avifaunistică Munţii Metaliferi – Vinţ.

În cadrul unor măsuri generale pentru recuperarea terenurilor degradate de pe
teritoriul administrativ al comunei, propunem:
· refacerea taluzurilor unde au fost afectate de alunecări de teren, în lungul DJ 107 A şi a

celorlalte drumuri din zonă;
· refacerea suprafeţelor de teren de unde au fost exploatate nisipuri şi pietrişuri, prin

includerea lor în proiecte ulterioare de realizare a unor zone de agrement şi acvacultură.
Terenurile care rămân în afara unor astfel de investiţii se vor conecta la albia Mureşului şi
transformate în ecosisteme specifice zonelor umede;

· conservarea suprafeţelor de eroziune situate pe partea stângă a drumului, între Valea
Vinţului şi Valea lui Mihai,  pentru spectaculozitatea lor şi conservarea aspectului estetic
al fenomenului, cu limitarea extinderii acestora prin lucrări specifice;

· recuperarea terenurilor degradate în urma alunecărilor de teren şi a fenomenelor de
denudare a terenurilor în pantă, prin acţiuni de împădurire, conform Legii nr. 100/2010;

· reconstrucţia ecologică a terenurilor afectate de exploatările de pietrişuri şi a celor
afectate de către depozitarea clandestină a deşeurilor de construcţii şi menajere;

· refacerea perdelelor forestiere din specii iubitoare de umiditate de pe malurile Mureşului
şi ale cursurilor de apă ce străbat teritoriul administrativ al comunei, acolo unde acestea
au fost distruse în urma unor intervenţii antropice sau în urma prăbuşirii malurilor.

3.10.5 ORGANIZAREA SISTEMELOR DE SPAŢII VERZI

Deşi Târgul Vinţului dispunea în decursul sec. XVIII, XIX şi începutul sec. XX, de 5
parcuri publice şi particulare, în decursul sec. XX acestea au fost distruse în bună parte mai
ales cele publice, dintr-o greşită înţelegere a rolului şi importanţei acestora. Nici parcul
public, care în timp şi-a mai pierdut din suprafaţă şi importanţă nu s-a mai bucurat de atenţia
edililor.
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În virtutea tradiţiei pe care au avut-o parcurile şi din necesităţi practice, de mediu şi de
limitare a efectelor poluării în condiţiile creşterii continue a poluării aerului, se impune
respectarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

Conform OUG nr. 114/2007, care modifică şi completează OUG 195/2005 privind
protecţia mediului, aprobat cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, articolul II
aliniatul (1) autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul
intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 mp/locuitor, până la data de 31
decembrie 2010 şi de minimum 26 mp/locuitor până la 31 decembrie 2013.

Dacă în cazul satelor de munte nu sunt necesare asemenea măsuri, în satele situate pe
culoarul Mureşului, într-un areal puternic marcat de factori poluanţi în special datorită
circulaţiei auto, se impune o preocupare sporită pentru creşterea suprafeţelor destinate
spaţiilor verzi amenajate, a parcurilor şi zonelor de agrement.
În acest scop se impun o serie de măsuri, printre care:

· Completarea vegetaţiei arboricole din Parcul central cu specii noi, autohtone, pentru a
completa locurile goale rămase după dispariţia unor arbori.

· Plantarea în spaţiul situat între calea de rulare auto şi trotuare cu arbori, eventual
meliferi (tei, salcâm, castan etc) care să reţină o parte din praful datorat circulaţiei
auto şi să contribuie la diminuarea zgomotelor.

· Amenajarea pe malul Mureşului, între digul de protecţie şi albia minoră a unor zone
de agrement, din care să nu lipsească speciile de copaci specifice, precum: arin
(Alnus glutinosa, Alnus viridis) plopul negru (Populus nigra), plopul argintiu
(Populus alba) plopul tremurător (Populus tremula), salcia albă (salix alba), salcia
plângătoare (Salix babylonica), răchită roşie (Salix purpurea), Zălog (Salix cinerea),
salcia energetică (salix viminalis) etc., dar şi alte specii de arbori specifici zonei.

· Realizarea unui parc în zona sud-vestică a localităţii, între amplasamentul
aerodromului şi intravilan, cu rol de protecţie şi de petrecere a timpului liber.

· Solicitarea fermă a agenţilor economici care au investiţii în zonă de a planta în jurul
platformelor pe care le deţin a unor perdele de copaci (nu arbusti sau tuia) specifici
zonei.
Această situaţie poate fi îmbunătăţită prin aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2007,

articolul 18, art. 18, al 1-3, asigurând  evidenţa spaţiilor verzi şi întocmirea registrelor locale
ale acestor spaţii. Pentru respectarea prevederilor legislaţiei în domeniu se impun o serie de
măsuri la nivel local care să ducă la creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi din interiorul
localităţilor şi din imediata apropiere prin:

· extinderea spaţiilor destinate recreerii şi petrecerii timpului liber prin amenajări în
zonele împădurite din preajma localităţilor şi a malurilor cursurilor de apă;

· amenajarea, conservarea şi completarea cu vegetaţie arboricolă a suprafeţelor de teren
din preajma unor incinte/obiective turistice (Castelul Martinuzzi, Bisericile reformate
din Vinţu de Jos şi Vurpăr, etc.);

· amenajarea spaţiilor verzi existente (parcul central), a aleilor şi dotarea lor cu mobilier
urban adecvat;
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3.10.6. DELIMITAREA ORIENTATIVĂ A ZONELOR PROTEJATE ŞI
RESTRICŢII GENERALE PENTRU CONSERVAREA PATRIMONIULUI
NATURAL ŞI CONSTRUIT:

Teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos este acoperit în parte de Aria naturală
protejată avifaunistică ROSPA0139: Piemontul Munţilor Metaliferi – Vinţ, cu o suprafaţă de
8388 ha. din care cca. 1500 ha sunt situate pe teritoriul comunei.

Aria naturală protejată ROSPA 0139, Piemontul Munţilor Metaliferi - Vinţu este o
arie protejată de interes naţional,
Tip A şi de categoria IV IUCN.
Situl aparţine regiunii
biogeografice continentale, fiind
situat la o altitudine medie de 308
m.

Această arie naturală
protejată  este situată în partea
sud-estică a Munţilor Apuseni,
acoperind suprafeţe de pe
versanţii sudici ai Munţilor
Vinţului şi Metaliferi delimitate
spre sud de Culoarul Mureşului.

Pe lângă această zonă protejată, teritoriul comunei dispune şi de un important fond
silvic, în cea mai mare parte cu rol de protecţie, fapt ce impune păstrarea şi conservarea
zonelor împădurite existente şi extinderea lor prin lucrări de împădurire, mai ales în zonele
puternic degradate. Păduri exploatabile sunt numai pe cursul superior al Văii Vinţului (Valea
Călianului).

Patrimoniul antropic şi istoric al localităţii este marcat de prezenţa unor obiective
istorice, de interes naţional, (clasa A) şi zonal/local (clasa B), precum:

· Biserica "Adormirea Maicii Domnului din Vinţu de Jos, cod LMI AB-II-m-A-00396;
· Ansamblul bisericii evanghelice (biserica evanghelică, zidul de incintă) Vinţu de Jos,

cod LMI AB-II-a-A-00393;
· Ansamblul bisericii evanghelice (biserica evanghelică, zidul de incintă) Vurpăr, cod

LMI AB-II-a-A-00397.
· Ruinele cetăţii medievale a Zebernicului, Valea Vinţului, cod LMI AB-I-s-B-00087;
· Castelul Martinuzzi (ruine), cod LMI AB-II-m-B-00394;
· Ansamblul monahal - Mănăstirea romano-catolică (biserica şi claustru), cod LMI AB-

II-a-B-00395;
· Conacul Kendeffy-Horvath, Vinţu de Jos, cod LMI AB-II-m-B-00398.

Pentru fiecare din obiectivele amintite limita de protecţie a fost stabilită conform Legii
422/2004, art. 8 al. 22.

Apartenenţa acestora unei perioade istorice vechi, caracterizată urbanistic printr-un alt
amplasament al vetrei localităţii împune măsuri severe de protecţie şi restrângerea interesului
urbanistic asupra acestei zone. Motivaţia unei atari cerinţe este dată de două elemente
importante:

· situarea lor într-o zonă cu risc crescut de inundabilitate. Cu toate că în prezent zona

2 Art. 59 - Până la instituirea zonei de protecţie a fiecărui monument istoric potrivit art. 8 se
consideră zonă de protecţie suprafaţa delimitată cu o rază de 100 m în localităţi urbane, 200 m în
localităţi rurale şi 500 m în afara localităţilor, măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul
monumentului istoric.
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este apărată de un dig, nu pot fi excluse evenimente catastrofice cu impact major,
datorate acestor fenomene.

· În această zonă s-a dezvoltat vatra vechii aşezări săseşti, Wintz, atât de puţin
cunoscută, cât şi amplasamentul comunităţii habane, atât de puţin cunoscute datorită
lipsei unor cercetări arheologice sistematice.
Dar prezenţa unor gospodării, cât şi existenţa unor interese edilitare importante în

zonă ce nu pot fi ignorate, impune descărcarea de sarcină arheologică în cazul fiecărei
investiţii nou începute.

În cazul obiectivelor de patrimoniu existente, zona de protecţie a fiecăreia s-a
stabilit după cum se poate observa în planşele desenate de Reglementări Urbanistice. În
cazul în care zonele de protecţie se suprapun, se va stabili un areal de protecţie pentru
toate obiectivele.

Pentru biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, datând de la sfârşitul sec. al
XVII.lea, începutul sec. al XVIII-lea, monument istoric de clasă A, zona de interdicţie se
reduce la incinta cimitirului în mijlocul căruia se află obiectivul propriu-zis, cu o fâşie de de
10 m în jur.

Pentru bisericile reformate din Vinţu de jos şi Vurpăr, monumente istorice de clasă A,
zona de interdicţie este dată de zidul de incintă şi o fâşie în jurul acestuia de 10 m, zonă care
ar putea ascunde urmele unor structuri de apărare sau protecţie a zidurilor.

În cazul castelului Martinuzzi, monument istoric de interes local şi zonal, zona de
interdicţie o propunem extinsă la 15 m în jurul incintei iniţiale, deoarece în acest perimetru
mai pot fi întâlnite structuri ale fostei mănăstiri dominicane sau ale castelului propriu-zis,
inclusiv un posibil zid de incintă sau apărare.

Cetatea feudală a Zebernicului din Valea Vinţului, datând după spusele arheologilor
din sec. al XIII-lea, este de asemenea un monument istoric de clasă B. Zona de protecţie al
acestui obiectiv este cel stabilit de lege pentru monumentele din extravilan, respectiv 500 m
spre nord şi est, în timp ce spre vest şi sud această limită este dată de limita abruptului
stâncos.

Alături de acestea, în conformitate cu RAN şi RepArhAlba, o serie de situri
arheologice stau mărturie despre vechimea şi continuitatea în locuirea acestor locuri, unele
deosebit de valoroase din punct de vedere ştiinţific. Printre acestea amintim:

· Aşezarea preistorică din fostul sat Sibişel - «Dealu Satului»
· Villa rustica de la Vinţu de Jos. în dreapta şoselei ce duce la Alba Iulia, în dreptul

Staţiei de pompare a gazului metan. Tot aici s-au descoperit nivele de locuire
aparţinând epocii bronzului, hallstatt, dacică şi romană;

· Situl arheologic de la Vinţu de Jos (Sibişeni) - "Deasupra satului". pe a doua terasă
din stânga Mureşului, la cca. 1 km SV de gara Vinţu de Jos, pe partea dreaptă a văii
Profira. Este un sit complex, cu nivele de locuire de epocă neolitică, a bronzului,
hallstatt, romană şi medieval timpurie;

· Aşezarea feudal timpurie de la Vinţu de Jos, punctul „Cingăi”
· Aşezarea preistorică (neolitică) de la Câmpu Gobli;
· Aşezarea aparţinând culturii Noua de la „Lisca”
· Aşezarea romană de la vărsarea Văii Pianu în Mureş.

Limita suprafeţelor de protecţie a acestor situri, aflate în extravilan este conform legii,
de 500 m. În urma includerii unora dintre aceste suprafeţe în intravilan, utilizarea terenurilor
împune automat descărcarea de sarcină arheologică, conform legii.

Prevederi ale Legii 422/2001, privind atribuţiile şi competenţele consiliilor locale
în protejarea monumentelor istorice
ART. 46

(1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unităţile administrativ-teritoriale de
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competenţă consiliile locale au următoarele atribuţii:
· colaborează cu direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană,

furnizând acesteia toate informaţiile actualizate din domeniul protejării monumentelor
istorice;

· în vederea întocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale sau a planurilor
urbanistice zonale ale localităţilor, asigură elaborarea documentaţiei pentru
delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice;

· prevăd, în termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice, fondurile bugetare
necesare pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi a
regulamentelor aferente;

· elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecţie a monumentelor
istorice şi pentru zonele construite protejate şi le aprobă numai pe baza şi în condiţiile
avizului Ministerului Culturii  sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului
Culturii, după caz;

· elaborează sau, după caz, aprobă programe ori măsuri administrative, bugetare sau
fiscale speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice şi a zonelor protejate
din municipiul, oraşul sau comuna respectivă, cu respectarea avizului Ministerului
Culturii sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, după caz;

· la solicitarea direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, judeţean,
respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu organele de poliţie, interzic circulaţia
vehiculelor grele şi transportul de materiale explozive în zona de protecţie a
monumentelor istorice;

· colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorităţi ale administraţiei
publice locale în cazul în care monumentele istorice şi zonele de protecţie a acestora
se află pe teritoriul mai multor unităţi administrativ-teritoriale.

3.10.7 ZONELE PROPUSE PENTRU REFACERE PEISAGISTICA ŞI
REABILITARE URBANĂ

Se propune:
· refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană prin restaurare a Castelului Martinuzzi –

Bethlem, şi a Conacului Kendeffy-Horvath, monumente istorice incluse în lista de
patrimoniu;

· continuarea eforturilor împreună cu factorii de decizie de la nivel zonal şi naţional,
pentru găsirea unor soluţii de restaurare a bisericilor reformate (evanghelice) din
Vinţu de Jos şi Vurpăr, monumente istorice de interes naţional şi internaţional,
inclusiv restaurarea/reconstituirea zidurilor de incintă;

· demolarea construcţiilor părăsite, puternic degradate şi nereutilizabile, refacerea
taluzurilor naturale, refacerea şi/sau reconversia utilitară a vegetaţiei (păşuni, livezi,
zone umede) acolo unde aceasta este distrusă din diferite motive (în urma
exploatărilor de balastru).
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3.11 REGLEMENTĂRI URBANISTICE

3.11.1. Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor
Dezvoltarea localităţilor comunei Vințu de Jos se va face în mod natural, în principal

pe vetrele existente, cu măriri ale intravilanelor (vezi Situaţia existenta şi Situaţia propusa –
planşe) pe direcţia căilor de comunicaţie principale. De asemenea pentru organizarea mai
eficienta a spaţiului din intravilan se propune o densificare a zonelor de locuit, pe suprafetele
destinate în prezent grădinăritului sau culturilor agricole.

Reglementarile urbanistice pentru localitățile componente comunei au avut în vedere,
în primul rând, organizarea funcţională şi extinderea limitată a suprafeţei intravilanului acolo
unde a fost nevoie, cu scopul dezvoltării unitare a localităţilor. Aceste extinderi au fost
realizate în zonele cu potenţial de dezvoltare, la conturarea lor s-a tinut cont de mediul
natural, dar şi de cel social şi economic. Sistemul de circulaţii a avut şi el un rol important în
stabilirea extinderilor intravilanelor, în special în localitatea Vințu de Jos, unde realizarea
tronsonului autostrăzii A1, Deva-Sibiu va juca un rol esențial în dezvoltarea zonei.

Aceste propuneri urmăresc creşterea calităţii vieţii, dar în acelaşi timp şi datoria
administraţiei locale de a  încuraja şi atrage noi investitori atât din rândul localnicilor cât şi
din exterior.

În propunerile din prezentul P.U.G. nu sunt prevăzute extinderi importante ale
intravilanelor existente (excepţie făcând localitatea Vinţu de Jos), punându-se accentul în
primul rând pe extinderea locuirii prin densificarea intravilanelor existente, stabilind totodată
amplasamentele cu cel mai mare potenţial de dezvoltare economică, turistică şi rezidenţială.

Vințu de Jos
Densitatea actuală a localităţii permite încă dezvoltarea ei prin densificarea

intravilanului existent, de aceea, Planul Urbanistic General a urmărit valorificarea teritoriului
intravilan, în special pentru funcțiunea de locuire, în detrimentul extinderilor de intravilan
pentru acceași funcțiune. Motivul pentru care s-a optat pentru această variantă de dezvoltare
este gestionarea eficienta și sustenabila a resurselor comunei. Cu toate acestea au fost propuse
și unele zone de extinderi de intravilan pentru funțiunea de locuire, în special în zonele unde
au fost elaborate în ultimii ani Planuri Urbanistice Zonale, aceste extinderi având rolul de a
include PUZ-urile respective în trupul principal al localității Vințu de Jos. Prezentul plan
propune și scoaterea din intravilan a anumitor zone care nu au fost generatoare de dezvoltare
(vezi plansa situația existentă), în final prin aceste scoateri din intravilan și prin noile
propuneri de extindere să se ajungă aproximativ la aceeași suprafață de intravilan.

De-a lungul străzilor principale au fost propuse zone mixte, unde sunt permise pe
lângă funcţiunea de locuire, şi activităţi comerciale, meşteşugăreşti, şi alte activităţi
economice nepoluante.

În centrul localităţii s-a definit zona centrală, unde se concentrează majoritatea
dotărilor administrative, sociale, culturale. Pentru această zonă este necesară realizarea unui
PUZ de Zonă centrală, care să reglementeze clar atât destinația fiecărui teren din cadrul UTR-
ului, cât și circulațiile pietonale, pistele de biciclete, dar și spațiile verzi.

În zona de sud-est a localității pe teritoriul delimitat de Culoarul Feroviar Pan-
European IV, Drumul Național 7, Autostrada A1 Deva-Sibiu și centura ocolitoare a localității
propusă în acest PUG, a fost propusă o zonă destinată activităților economice de depozitare,
logistică și industrie nepoluantă, reglementată în cadrul unui pol de transfer care urmărește o
dezvoltare etapizată în cadrul a 3 etape care se întind pe o perioadă de 20 de ani. Polul de
transfer reprezintă concentrări de activități legate de articularea dintre marile fluxuri de
mărfuri de pe rute internaționale cu cele locale, destinate transferului mărfurilor de pe
mijloacele grele de transport pe cele admise pe străzile localității sau cu capacități mai mici
conform propriilor necesități ale societăților comerciale. Astfel de activități includ:
depozitarea în spașii acoperite și descoperite, producție, montaj, birouri ale companiilor,
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facilități pentru transporturi, vamă, telecomunicații etc. Amplasamentul care a fost ales pentru
realizarea acestor zone de activități este ideal tocmai datorită prezenței unui nod de cale ferată
cu posibilitatea dezvoltării triajului de cale ferată, dar și prezenței unei descărcări a autostrăzii
în DN7, la mai puțin de 1km de zona studiată. De asemenea proximitatea față de Alba Iulia și
Sebeș face ca această zonă să aibă potențial de a deveni punctul principal de depozitare,
desfacere și de distribuire a marfurilor în județul Alba.

O altă dezvoltare a intravilanului este propusă în partea de nord-est, o zonă care a
cunoscut în ultimii 10 ani un progres în ceea ce privește realizarea de funcţiuni industriale de
producție și/sau depozitare. În jurul nucleelor deja existente se urmărește în continuare
dezvoltarea zonei având același caracter de zonă de producție și servicii în strânsă legătură cu
autostrada A1 prin realizarea centurii ocolitoare a localității.

De asemenea în nord-estul localității la limita administrativă a comunei este propusă
dezvoltarea zonei turistice și de agrement deja existente.

La vest este propusă realizarea aerodromului Vințu de Jos, obiectiv de mare interes
atât pentru comuna Vințu de Jos, cât și pentru orașul Alba Iulia și comunele învecinate.
Aerodromul se învecinează la nord cu o zonă turistică și de agrement care se dezvoltă în
stransă legătura cu Râul Mureș, iar legătura cu localitatea Vințu de Jos se realizează printr-o
zonă mixtă de-a lungul circulației principale, cu extinderi de zone rezidențiale.

La sud, în zona Sibișeni se propune restructurarea zonei de locuire și transformarea
acesteia în zonă cu funcțiuni mixte: locuire, servicii, comerț. De asemenea este propusă
realizarea unei circulații carosabile adiacentă drumului național DN7 care să deservească
zona de dezvoltare cu funcțiuni mixte: locuire, servicii, comerț.

Organizarea sistemului de circulații

Având în vedere că sistemul de circulații al oricărei localități constituie un factor
foarte important în dezvoltare, și în localitatea Vințu de Jos este necesară ameliorarea
sistemului de circulații atât carosabile cât și pietonale sau velo.

Această localitate beneficiază de accesibilitate ridicată, fiind traversată de traseul
culoarului Pan European IV, de drumul național DN7(E68) și DN1 (E81)-parțial, de două
drumuri județene DJ 107C și DJ 705B și fiind în imediata vecinătate a autostrăzii A1 Deva-
Sibiu. De asemenea proximitatea față de viitorul traseu al drumului expres care va lega
autostrada A1 de autostrada Transilvania, face din comuna Vințu de Jos o comună cu un
potențial extraordinar de dezvoltare.

Pentru localitatea Vințu de Jos a fost propus un sistem de circulații care cuprinde atât
circulații carosabile cât și pietonale și piste de biciclete. În partea de nord a traseului de cale
ferată au rămas ca circulații principale drumurile județene DJ107C și DJ705B care își
completează profilul stradal prin adăugarea unei piste de biciclete și modernizarea
circulațiilor pietonale. De asemenea a mai fost propuse ca și circulații principale și strada
Gării și continuarea acesteia cu str. Mureșului, str. Parcului, str. Macului, str. Vârtop până în
zona aerodromului și legătura cu drumul județean DJ107C- conform cu planșa
REGLEMENTĂRI CIRCULAȚIE.

Traseul propus pentru noua ocolitoare a localității se continuă cu o arteră de circulație
secundară care cuprinde atât circulație carosabilă cât și pistă de biciclete și circulație
pietonală. Aceasta arteră este foarte importantă deoarece o parte din traseul acesteia se
suprapune peste digul râului Mureș, relația cu cadrul natural fiind foarte importantă.

La sud de calea ferată rămâne ca circulație principală drumul național DN 7 împreună
cu drumul județean 705B cu completările aduse profilului acestora conform planșei de
REGLEMENTĂRI CIRCULAȚIE. De asemenea se propune în cadrul zonei de activități
economice (polul de transfer) un sistem de circulație care intersectează DN7 în doua puncte
care vor fi rezolvate prin intersecție de tip giratoriu, alte două intersecții existente fiind
modernizate și rezolvate cu obligativitate de dreapta.
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Vurpăr
Pentru localitatea Vurpăr, extinderile de intravilan propuse nu sunt foarte

semnificative, în mare păstrându-se conturul intravilanului existent.
Cele două extinderi făcute sunt în mare parte cu funcţiuni de locuire. În rest,

localitatea se va extinde prin densificare în interiorul localităţii existente.
De-a lungul DJ 107A se propune restructurarea zonei de locuinţe, şi transformarea

acesteia într-o zonă cu funcţiuni mixte de locuire, servicii, comerţ.
De asemenea se mai propun 2 noi zone mixte, una situată adiacent podului peste

Mureş, şi una situată la  intersectia dintre DJ 107A şi DJ 705 C.
În cadrul părţii desenate, s-a stabilit şi o zonă de protecţie pentru biserica evanghelica,

monument de clasa A. şi de asemenea o zonă de protecţie sanitară pentru cimitir.

Circulaţii carosabile:
Se dau următoarele direcţii de acţiune:

- Modernizarea/pietruirea actualelor drumuri locale, pe toată lungimea lor
- Modernizarea DJ 107A şi 705C pe toată lungimea lor.
- Modernizarea circulaţiilor, conform secţiunilor din planşa desenată Reglementări
urbanistice
- reabilitarea (pietruire sau asfaltare) a sistemului de circulaţii interioare ale localităţii;
- realizarea de şanţuri şi rigole pentru căile principale de circulaţii
- reabilitarea unor drumuri agricole ce fac legătura cu teritoriul înconjurător.
- reabilitarea şi restructurarea unor intersecţii ce prezintă disfuncţii (adiacent Bisericii, şi la
intersecţia dintre DJ 107A şi DJ 705 C)
- Realizarea pasajului de trecere peste calea ferată din punctul “Luci 2000”.

Circulaţii pietonale:
- Reabilitarea trotuarelor şi insertii noi pe străzile importante care nu sunt prevăzute cu
circulaţii pietonale
- Realizarea unui sistem de trasee pietonale de-a lungul văii Mureşului şi văii Vinţului.

Circulaţii velo
- realizarea unui sistem de piste de biciclete, dispus de-a lungul Văii Mureşului, care să
faciliteze deplasarea în cadrul localităţii şi în teritoriu, şi să reprezinte un mijloc alternativ de
deplasare.

Circulaţii pe apa:
Se propune utilizarea raului Mureş pentru sporturi acvatice (ex: rafting), de aceea s-a
amplasat pe planşa de Reglementări o zonă pentru debarcader.

Reabilitarea şi amenajarea circulaţilor pietonale, velo şi carosabile va avea în vedere
păstrarea caracterului specific al profilelor străzilor (raportul dintre suprafaţa ocupată de
circulaţii carosabile, pietonale şi zona verde.) şi va avea în vedere profilele stradale propuse
în planşele de Reglementări.

Pârâu lu Mihai
Această localitate cunoaşte o extindere relativ mare de intravilan, mai ales înspre est.

De-a lungul drumului judeţean 107A, spre est, se propune o zonă pentru funcţini de
locuire şi dotări turistice, de o parte şi de alta a drumului. La sud de aceasta, localitatea se
extinde cu o amplă zonă de turism, agrement şi recreere, care are ca scop valorificarea
potenţialului dat de valea Mureşului, şi conturarea unui pol de recreere pentru Vinţu şi Alba
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Iulia.
Zona rezidenţială îşi păstrează în mare parte forma iniţială fiin foarte puţin densă. Aici

există numeroase loturi libere pe care se poate construi, de aceea, zona rezidenţială nu a fost
extinsă.

Pe Malul Mureşului se propune amenajarea digului cu traseu pietonal şi pistă de
biciclete, şi de asemenea şi o zonă pentru camping.
De asemenea se propune amenajarea spaţiilor verzi adiacente cursurilor afluenţilor Mureşului
care traversează intravilanul.

Circulaţii carosabile:
Se dau următoarele direcţii de acţiune:
- Modernizarea actualelor drumuri comunale (DC 107), pe toată lungimea lor
- Modernizarea DJ 107A, conform secţiunii stradale prezente pe planşa de Reglementări
- reabilitarea (pietruire sau asfaltare) a sistemului de circulaţii interioare ale localităţii;
- realizarea de şanţuri şi rigole pentru căile principale de circulaţii (DJ 107A, DC 107)
- amenajarea de parcaje în zonele de turism, agrement şi recreere propuse adiacent Mureşului.
- trasarea unui nou sistem de circulaţii carosabile pentru deservirea noilor zone de extindere a
intravilanului se va face prin elaborarea ulterioară de Planuri Urbanistice Zonale pentru
arealele în cauză.
- reabilitarea şi restructurarea unor intersecţii ce prezintă disfuncţii şi amenajarea de noi
intersecţii în zonele extinse unde se va trasa noul sistem stradal

Circulaţii pietonale:
- Reabilitarea trotuarelor şi insertii noi pe străzile importante care nu sunt prevăzute cu
circulaţii pietonale
- Realizarea unui sistem de trasee pietonale de-a lungul văii Mureşului
- realizarea, în zonele nou introduse în intravilan, a unor pietonale verzi şi fâşii de protecţie ce
vor conecta diferite puncte de interes ale zonei (caracter directiv)

Circulaţii velo
- realizarea unui sistem de piste de biciclete, dispus de-a lungul văii Mureşului, pe digurile
propuse a fi amenajate, care să faciliteze deplasarea în cadrul localităţii şi în teritoriu, şi să
reprezinte un mijloc alternativ de deplasare.

Circulaţii pe apa:
Se propune utilizarea raului Mureş pentru sporturi acvatice (ex: rafting), de aceea s-a
amplasat pe planşa de Reglementări o zonă pentru debarcader.

Reabilitarea şi amenajarea circulaţilor pietonale, velo şi carosabile va avea în vedere
păstrarea caracterului specific al profilelor străzilor (raportul dintre suprafaţa ocupată de
circulaţii carosabile, pietonale şi zona verde.) şi va avea în vedere profilele stradale propuse
în planşele de Reglementări.

Mereteu

Localitatea Mereteu nu a cunoscut extinderi mari de intravilan, ba chiar au fost
porţiuni de teren neproductiv şi neconstruibil care au fost scoase din intravilan.
S-a propus ca întreaga zonă situată între DJ 107A şi Valea Mureşului să fie un areal pentru
dezvoltarea locuirii turismului şi recreeri, datorită potenţialului dat de prezenţa Mureşului.
Zona rezidenţială existentă are o densitate foarte mică, de aceea dezvoltările ulterioare de
locuinţe se vor putea amplasa în interiorul intravilanului existent.
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Circulaţii carosabile:
Se dau următoarele direcţii de acţiune:
- Modernizarea actualelor drumuri comunale (DC 172), pe toată lungimea lor
- Modernizarea DJ 107A, conform secţiunii stradale prezente pe planşa de Reglementări
- reabilitarea (pietruire sau asfaltare) a sistemului de circulaţii interioare ale localităţii;
- realizarea de şanţuri şi rigole pentru căile principale de circulaţii (DJ 107A, DC 107)
- reabilitarea şi restructurarea unor intersecţii ce prezintă disfuncţii

Circulaţii pietonale:
- Reabilitarea trotuarelor şi insertii noi pe străzile importante care nu sunt prevăzute cu
circulaţii pietonale

Circulaţii pe apa:
Se propune utilizarea raului Mureş pentru sporturi acvatice (ex: rafting), de aceea s-a
amplasat pe planşa de Reglementări o zonă pentru debarcader.

Reabilitarea şi amenajarea circulaţilor pietonale şi carosabile va avea în vedere
păstrarea caracterului specific al profilelor străzilor (raportul dintre suprafaţa ocupată de
circulaţii carosabile, pietonale şi zona verde.) şi va avea în vedere profilele stradale propuse
în planşele de Reglementări.

Valea Vinţului, Valea Goblii, Câmpu Goblii, Gura Cuţului, Mătăcina, Laz,
Haţegana, Poieniţa, Valea lu Mihai, Stauini, Crişeni, Ciocaşu, Inuri, Dealu Ferului

Restul localităţilor aparţinătoare comunei Vinţu de Jos suferă modificări foarte mici
de intravilan şi funcţionale, majoritatea cunoscând o depopulare accentuată. Din punct de
vedere funcţional se păstrează aceleaşi activităţi, în mare parte locuire rurală cu terenuri de
grădinarit şi anexe gospodăreşti.

În localităţile unde existau în intravilan zone de pădure, acestea au fost scoase, şi au
mai apărut mici modificări în urma actualizării limitelor de intravilan pe noul suport
topografic de tip ortofotoplan.

Circulaţii carosabile:
-modernizarea/pietruirea principalelor căi de acces în aceste localităţi  răsfirate (DJ

107A, DJ 705C, DC 172, DC 107 şi alte căi de acces în satele de mai sus).

Organizarea căilor de comunicaţie precum şi disfuncţionalităţile, priorităţile în vederea
modernizării acestora au fost tratate la capitolul 2.6. CIRCULATIA, 3.2.3. EVOLUTIE
POSIBILA, PRIORITĂŢI ŞI 3.6 ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI

3.11.3. DESTINAŢIA TERENURILOR, ZONELE FUNCŢIONALE
REZULTATE

Destinaţia terenurilor şi zonele funcţionale rezultate sunt detaliate în Regulamentul
Local de Urbanism şi în planşele desenate de Reglementări Urbanistice şi Proprietatea
Asupra Terenurilor.
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3.11.4. ZONELE PROTEJATE ŞI LIMITELE ACESTORA
3.11.4.1. Zone cu valoare istorică, peisagistică, ecologică
Zonele cu valoare istorică ce necesită protecţie, situate pe teritoriul comunei Vinţu de

Jos sunt: siturile arheologice amintite, monumentele istorice incluse în listele de patrimoniu şi
alte clădiri/complexe/construcţii cu valoare istorică, şi identitară existente pe teritoriul
comunei (vezi cap. 2.10.4).

În categoria zonelor cu valoare peisagistică şi ecologică pe teritoriul comunei, pot fi
incluse: parcul comunal şi rămăşiţele parcurilor nobiliare care se mai păstrează,  malurile
Mureşului şi ale afluenţilor acestuia în zonă, pădurile de pe cursul superior al Văii Vinţului
etc. Limitele acestora sunt limitele fizice pe care aceste obiective le au.

3.11.4.2. Zone protejate sanitar
Sunt zonele de protecţie instituite în jurul unor obiective precum:
· captările de apă existente/propuse
· staţiile de epurare
· cimitire,
· fântâni şi izvoare utilizate de către localnici.
Acestea se pot vedea pe planşele desenate de Reglementări Urbanistice.

3.11.4.3. Zone cu destinaţie specială
Imobilul nr. 909 Vinţu de Jos inclus în intravilanul localităţii, cu o suprafaţă de

879.740,00 mp, aflat în administrarea M.A.N., este declarat zonă cu destinaţie specială. Pe
teritoriul acestuia orce lucrare de investiţie se va face numai cu aprobarea Statului Major
General. În zona de protecţie aferentă acestuia este instituită interdicţia de construire,
conform Protocolului nr. A-1090 şi 4349 din data de 20.05.2015, încheiat între reprezentantul
U.M. 01496 şi cel al Primăriei Comunei Vinţu de Jos. De asemenea, sunt interzise
amplasarea totală sau parţială a unor obiective de investiţii de interes local/judeţean pe
suprafaţa imobilului menţionat.

În planşele aferente PUG, acestă zonă va fi evidenţiată printr-o culoare specifică, care
să excludă confuzii cu alte terenuri/zone protejate.

3.11.5. Protejarea unor suprafeţe din extravilan (terenuri agricole valoroase,
păduri, oglinzi de apă, etc.),

În primul rând de o protecţie deosebită se bucură obiectivele declarate situri şi
monumente istorice, menţionate la cap. 2.10.4, inclusiv zonele de protecţie ale acestora
stabilite conform legii. Alte terenuri protejate

a. izvoarele şi sursele de apă captate, din zonă;
b. amenajările piscicole din zonă
c. malurile Mureşului şi a afluenţilor săi în zonă, pentru vegetaţia specifică şi rolul
recreaţional pe care îl are;
d. parcurile urbane care se mai păstrează (comunale şi private), cu specificarea

necesităţii conservării suprafeţelor existente şi chiar a extinderii lor unde este posibil,
îmbogăţirea patrimoniului acestora prin plantări de specii noi autohtone, valoroase.

Vezi 2.10.1.5. Monumente ale naturii si istorice şi 3.10.6. Delimitarea orientativă a
zonelor protejate

3.11.6. Interdicţii temporare de construire pentru zonele care necesită studii şi
cercetări suplimentare (planuri urbanistice zonale privind parcelari,
reparcelări, operaţiuni de renovare)
Pentru moment zonele cele mai afectate de riscuri naturale sunt cele situate în

apropierea râului Mureş şi a principalilor săi afluenţi în zonă, datorită riscurilor de inundaţii.



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA VINŢU DE JOS – MEMORIU GENERAL

60

Se propune interdicţie de construire în zonele afectate de riscuri naturale până la data
eliminării lor.

Din punct de vedere urbanistic, se prevede realizarea unor planuri urbanistice zonale
care să detalieze modul de organizare a teritoriului. Este obligatorie realizarea de PUZ pentru
suprafeţele nou introduse în intravilan. (Suprafaţa minimă a PUZ-ului va fi de 1 hectar).

În toate zonele unde sunt semnalate situri arheologice, sau unde sunt descoperite
(inclusiv întâmplător) urme de locuire umană se impune potrivit legii descărcare de sarcină
arheologică.

3.11.7. Interdicţii definitive de construire pentru zonele care prezintă riscuri
naturale, servituţi de protecţie etc.

· Pentru toate localităţile componente se instituie interdicţie de construire
definitivă în interiorul digurilor de protecţie ale Mureşului, între dig şi albia minoră a
afluenţilor acestuia;
· Se instituie  interdicţie de construire definitivă peste reţelele de alimentare cu
apă şi canalizare, sub liniile electrice de 20 Kw şi în perimetrul inter al acestora cât şi
al magistralei feroviare.
· Se instituie interdicţie de construire definitivă în zona de protecţie a staţiilor de
epurare pentru apele uzate.
· În cazul satelor aflate pe versantul sudic al M. Vinţului se interzice construirea
definitivă în zonele cu pericol de alunecare a terenurilor, cât şi în zonele cu alunecări
profunde, în prezent stabilizate.
· Se instituie interdicţie de construire în zonele de incintă ale monumentelor
istorice încluse în lista de patrimoniu şi pe o rază de 10m de la acestea. Aici se pot
realiza doar lucrări de restaurare pe baza unei documentaţii întocmite conform legii.

3.12 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

3.12.1. Lista obiectivelor de utilitate publică

Se au în vedere următoarele obiective de utilitate publică:
A. În domeniul infrastructurii administraţia locală este interesată în realizarea unor

proiecte privind:
· asigurarea alimentării cu energie electrică a zonelor nou introduse în
intravilan, şi a celor cu potenţial turistic;
· reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport din zonă şi a
drumurilor agricole şi de acces din zonă, inclusiv a DJ 705 C şi deschiderea
acestuia spre Valea Ampoiului;
· realizarea unui parc destinat petrecerii timpului liber, dotat cu plajă şi
ştrand  şi mobilier urban pe malul Mureşului etc.,

B. În domeniile administraţie, cultură, învăţământ şi social:
· realizarea unui Centru cultural modern, bine dotat şi utilat, în
localitatea reşedinţă de comună, care să înlocuiască actualul cămin cultural.
· modernizarea şi dotarea Căminelor culturale existente din satele
componente;

C. În domeniul edilitar
1. realizarea în integralitate a investiţiilor privind echiparea edilitară (apa
– canal, staţie de epurare,platforme pentru colectarea selectivă a gunoiului
menajer);
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2. extinderea proiectului de alimentare a localităţilor comunei cu gaze
naturale;
3. restaurarea şi refuncţionalizarea unor clădiri cu valoare istorică şi/sau
arhitecturală, aflate astăzi într-o stare avansată de degradare;
4. intreprinderea măsurilor necesare pentru includerea Castelului
Martinuzzi, monument istoric inclus în LMI 2010, într-un proiect naţional de
restaurare cu fonduri ale Ministerului Culturii şi/sau europene şi punerea
acestuia în valoare;
5. găsirea unor soluţii alături de proprietarul de drept pentru restaurarea şi
refuncţionalizarea Conacului Kendeffy-Horvath, alt monument inclus pe lista
de patrimoniu local
6. extinderea echipării edilitare (apa – canal – platforme pentru colectarea
selectivă a gunoiului menajer) pentru zonele nou introduse în intravilan.

Echiparea edilitară – a fost tratata la capitolul 3.9. DEZVOLTAREA
ECHIPĂRII EDILITARE – propuneri.

3.12.2. Tipul de proprietate asupra terenului în intravilan.
Tipurile de proprietate a terenurilor din intravilan este tratat în planşele denumite
„Proprietatea asupra terenurilor”, realizate în cadrul Părţii Desenate.
Imobilul cu nr. 909 Vinţu de Jos, în suprafaţă de 879.740,00 mp situat în intravilanul
localităţii se află în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, bucurându-se de un
statul special, ca "Zonă cu destinaţie specială".

· p
proprietate publică:

Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si
insesizabile (art. 5 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 rep. si art. 11 din Legea nr. 213/1998).
Terenurile apartinand domeniului public pot fi date in administrare regiilor autonome ori
institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate (art. 135 alin. 5 din Constitutie, art.
12 din Legea nr. 213/1998 si art. 84 din Legea nr. 69/1991). Astfel, potrivit art. 12 alin. 1 din
Legea nr. 213/1998, bunurile din domeniul public pot fi date, dupa caz, in administrarea
regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a
altor institutii publice de interes national, judetean sau local. Statul sau unitatile
administrativ-teritoriale pot face orice acte de dispozitie cu privire la terenurile din domeniul
lor privat, asemenea oricarui proprietar particular.

· P
proprietate privată:

Terenurile proprietate privata, indiferent de titularul lor, se afla in circuitul civil, adica
ele pot fi dobandite si instrainate potrivit dispozitiilor de drept comun si cu respectarea
dispozitiilor speciale din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor. Indiferent
ca sunt situate in intravilanul sau extravilanul localitatilor si indiferent de intinderea
suprafetei, terenurile pot fi instrainate numai prin acte juridice incheiate in forma autentica.
(art. 2 alin. 1 din Legea nr. 54/1998)
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3.12.3. Determinarea circulaţiei juridice a terenurilor
Definiţie – Teren:
In funcţie de destinaţie, terenurile sunt:
a) terenuri cu destinaţie agricolă: - terenurile agricole productive (arabile, viile,

livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele,
solariile, rasadnitele etc.), - terenurile cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din
amenajamentele silvice, păşunile impădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii
agrozootehnice, amenajările piscicole şi de imbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de
exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare şi terenurile neproductive care pot fi
amenajate şi folosite pentru producţia agricolă;

b) terenuri cu destinaţie forestieră, cuprinse in amenajamentele silvice: terenurile
împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producţie ori administrare silvică,
terenurile destinate împăduririlor şi cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănişuri,
râpe, ravene, torenţi etc.;

c) terenuri aflate permanent sub ape: albiile minore ale cursurilor de apă, cuvetele
lacurilor la nivelurile maxime de retenţie, fundul apelor maritime interioare şi al mării
teritoriale;

d) terenuri din intravilan, aferente localităţilor urbane şi rurale, pe care sunt amplasate
construcţiile, alte amenajări ale localităţilor, inclusiv terenurile agricole;

e) terenuri cu destinaţii speciale: cele folosite pentru transporturi (rutiere, feroviare,
navale si aeriene) cu construcţiile şi instalaţiile aferente, construcţii şi instalaţii hidrotehnice,
termice, de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, de telecomunicaţii, exploatarile
miniere şi petroliere, cariere şi halde de orice fel, pentru nevoile de apărare, plajele,
rezervaţiile, monumentele naturii, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele
asemenea.

Circulatia terenurilor în România se face potrivit legislaţiei în vigoare (Legea nr.
18/1991, Codul civil, Legea nr.16/1994 a arendei, Legea nr. 54/1998 înlocuită prin Legea
247/2005 etc.), din care se pot desprinde cel putin trei principii majore:

· principiul liberei circulatii juridice a terenurilor;
· principiul potrivit caruia înscrisul autentic este o condiţie de validitate a înstrăinării

terenurilor;
· principiul potrivit căruia înstrăinarea terenurilor prin vânzare se va face cu respectarea

dreptului de preemţiune.
Dreptul persoanelor străine fizice şi juridice şi a apatrizilor de a deţine terenuri în

România este reglementat prin Legea 312/2005, cap. II.
Indiferent de locul unde este situat terenul (în extraviranul sau intraviranul

localităţilor) sau de dimensiunea suprafeţei, terenurile pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte
juridice încheiate în formă autentică între vii, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Terenurile proprietate privată, indiferent de titularul lor, se află în circuitul civil, adică
ele pot fi dobândite şi înstrainate potrivit dispozitiilor de drept comun, cu respectarea
dreptului de preemţiune (art. 5 din Legea nr. 54/1998). Dreptul de preemţiune revine
coproprietarilor, proprietarilor vecini şi arendaşilor.
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4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

4.1 DIRECŢII PRINCIPALE DE ACŢIUNE:

· Îmbunătăţirea echipării edilitare şi a integrării zonei în reţelele de infrastructură
majoră (căi de transport rutier, alimentare cu apă, canalizare, gospodărie comunală)
prin;

· reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport din zonă
(DJ 705 C; DJ 107 A, a drumurilor de acces şi comunale);

· realizarea unui drum care să lege zona industrială situată la est
de localitatea Vinţu de Jos, pe DJ 107 C cu Autostrada 1, în zona „Lisca”,
ocolind vatra aşezării, nu mai rămâne de actualitate în condiţiile încheierii
procesului de modernizare a infrastructurii feroviere din zonă.

· asigurarea infrastructurii edilitare (alimentare cu apă, canalizare,
alimentare cu energie electrica, telefonie, gospodărie comunală) în zonele
destinate dezvoltării industriale şi turistice (a noilor extinderi de intravilan).

· Valorificarea superioară a potenţialului natural al zonei, prin :
· valorificarea potenţialului turistic de care dispune

zona (obiective istorice, peisaj, albia Mureşului etc.);
· realizarea de amenajări pescicole/zone de

recreere în locul vechilor exploatări de balast, nisipuri şi pietrişuri;
· eficientizarea, restructurarea şi diversificarea

activităţilor economice tradiţionale (cultivarea pământului şi creşterea
animalelor), în satele de munte prin activităţi si servicii conexe agriculturii şi
prin agroturism;

· stimularea intreprinderilor mici şi mijlocii cu
capital privat;

· Stabilizarea populaţiei prin creşterea calităţii vieţii.

4.2 PRIORITĂŢI ÎN INTERVENTIE

4.2.1. Protecţia mediului

▪ Angrenarea unor resurse financiare superioare pentru problemele de mediu din surse
locale (inclusiv ale agenţilor economici), centrale şi europene, pe baza unor programe
complexe de dezvoltare şi mediu.

· Regularizarea albiei la  „Valea Pianu” (Vârtop), curăţarea şi calibrarea acesteia, în
condiţiile responsabilizării populaţiei şi a agenţilor economici faţă de factori de
mediu;

· Conservarea ecosistemelor forestiere existente în zona înaltă şi extinderea acestora
prin plantarea zonelor degradate sau ameninţate cu degradarea solului;

· Curăţirea şi conservarea ecosistemelor umede existente în preajma Mureşului pentru
valoarea lor naturală şi ambientală

· Reevaluarea factorilor de poluare a aerului datorat gazelor de eşapament, în condiţiile
creşterii circulaţiei auto, prin devierea traficului în afara vetrei localităţii;

· Creşterea suprafeţelor verzi, de protecţie între zonele rezidenţiale, cele economice şi a
infrastructurii de transport, ca factor de restrângere a poluării şi diminuare a
zgomotelor;

· Extinderea sistemului de canalizare menajeră la toate localităţile comunei, care pot fi
racordate şi conectarea acestora la staţia de epurare existentă.
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· Extinderea punctelor de colectoare cu preselecţie a deşeurilor la toate satele
componente ale comunei, a rampelor pentru depozitarea containerelor şi dotarea
populaţiei cu pubele;

· Implementarea sistemului de colectare selectivă a gunoiului menajer.
· Extinderea sistemului de alimentare cu apa potabilă şi canalizare pentru zonele

destinate dezvoltării industriale şi turistice;
· Ecologizarea zonelor afectate de depozitarea necontrolată a gunoaielor, în principal

Valea Vinţului şi a celor din preajma râului Mureş şi a unora din afluenţii acestuia;

4.2.2. Reabilitarea si dezvoltarea Infrastructurii de Transport – Comunicaţii – Utilităţi
Publice – Clădiri Publice

· Încheierea procesului de reabilitarea şi modernizarea  reţelei de străzi şi drumuri
comunale;

· Extinderea reţelei de utilităţi publice în zonele cu potenţial turistic, industrial (drumuri
de acces, alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, canalizare);

· Reabilitarea podurilor, podeţelor, punţilor pietonale, realizarea unor ziduri de sprijin
şi decolmatarea văilor şi rigolelor;

· Reabilitarea şi modernizarea DJ 705 C şi asigurarea legăturii acestuia cu DN 74, în
localitatea Poiana Ampoiului.

· Realizarea unui drum de legătură între zona de dezvoltare industrială şi arealul cu
potenţial ridicat de dezvoltare economică situat în preajma A1, care să ocolească
centrul localităţii Vinţu de Jos.

· Realizarea pasajului rutier peste calea ferată din zona „Luci 2000”.
· Demararea unui proces de sensibilizare a Ministerului Culturii, şi a factorilor judeţeni

pentru începerea procesului de restaurare/refacera a unor obiective istorice valoroase
de pe teritoriul administrativ precum Castelul Martinuzzi şi bisericile reformate din
Vinţu de Jos şi Vurpăr.

· Reevaluarea cu ajutorul specialiştilor unor clădiri vechi, istorice, aflate astăzi în
proprietate privată şi efectuarea propunerii de includere în cadrul listei de patrimoniu.

· Realizarea şi echiparea unui centru cultural modern în localitatea reşedinţă de
comună.  Reabilitarea clădirilor  şi dotarea căminelor culturale din satele aparţinătoare
în vederea sprijinirii vieţii culturale şi sociale a comunităţilor rspective.

· Realizarea unor trasee destinate circulaţiei bicicliştilor, care să traverseze localitatea
în lungul principalelor străzi;

4.2.3. Dezvoltarea Serviciilor sociale, culturale şi de sănătate şi a infrastructurii
aferente
Trebuie continuat procesul de re-înnoire şi dezvoltare a localităţii prin conservarea

valorilor locale şi a tradiţiilor, în condiţiile asigurării unei game cât mai largi de servicii
comunale, sociale şi economice.

· Identificarea şi amenajarea de noi amplasamente pentru zonele de agrement.
· Amenajarea unor spaţii de joacă pentru copii, în locuri ferite de riscul accidentelor de

circulaţie.
· Organizarea unor spectacole culturale tradiţionale, prin care să se valorifice tezaurul

etnografic local, în cadrul unor manifestări specifice, care să implice grupul folcloric
existent, tânăra generaţie şi factorii culturali locali.

· Realizarea unui centru cultural modern în localitatea reşedinţă de comună şi
amenajarea sau construirea unei locaţii pentru activităţile sociale comunitare, în
principal în sistem de cluburi tematice, care să faciliteze întâlnirea tineretului dar şi a
persoanelor de vârsta a treia.
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· Extinderea ofertei în domeniul sănătăţii umane şi a animalelor prin apariţia unor noi
servicii medicale (cabinete medicale, puncte farmaceutice) şi dotarea corespunzătoare
a acestora.

4.2.4. Dezvoltarea infrastructurii turistice
Comuna Vinţu de Jos dinspune de un potenţial turistic valoros dar insuficient

dezvoltat, cu toate că apropierea de două importante centre urbane, Alba Iulia şi Sebeş crează
condiţii pentru dezvoltarea unui turism de odihnă, weekend şi petrecere a timpului liber.
Pentru valorificarea acestui potenţial autorităţile locale se pot implica prin:

· Susţinerea proiectelor care să pună în valoare potenţialul turistic al comunei, în
practicarea turismului de odihnă şi agrement, a agroturismului, prin proiecte de
refacere a infrastructurii de transport, a marcajelor şi întreţinerea traseelor existente.

· Realizarea unor studii pentru identificarea pe traseele turistice existente a punctelor de
belvedere şi marcarea, respectiv amenajarea acestora.

· Valorificarea traseelor turistice care fac legătura între localitatea Vinţu de Jos – Gura
Cuţului şi Vinţu de Jos – zonele înalte ale Dealurilor Vinţului, inclusiv legătura cu
Valea Ampoiului, prin Poiana Ampoiului (Meteş).

· Transformarea Vinţului într-o bază de pornire spre zonele înalte ale Munţilor Şureanu,
utilizând accesele de pe Valea Pianului şi a Sebeşului.

· Marcarea şi instalarea de table indicatoare pentru a atrage atenţia turiştilor si
localnicilor asupra unor obiective turistice culturale locale şi monumente istorice,
precum: Bisericile reformate din Vinţu de Jos şi Vurpăr, Castelul Martinuzzi,
Bisericile ortodoxe din Vinţu de Jos şi Vurpăr, Mănăstirea Catolică, alte obiective şi
monumente locale.

4.3 DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE

Producţie, servicii, pol de transfer.

Realizarea autostrăzii care va traversa teritoriul comunei în partea de sud, reprezintă o
mare oportunitate pentru comuna Vinţu de Jos, deoarece va genera dezvoltare, mai ales în
zona cu cea mai mare accesibilitate, unde se regăsesc drumul naţional şi european DN7/E68
şi magistrala de cale ferată culoar paneuropean IV cu gara din Vinţu de Jos. Apropierea
acestora de viitorul traseu de autostradă va genera apariţia unui pol de transfer (o zonă de
dezvoltare a  activităţilor legate de articularea dintre marile fluxuri de mărfuri de pe rute
internaţionale cu cele locale, destinate transferului mărfurilor de pe mijloacele grele de
transport pe cele admise pe străzile localităţii sau cu capacităţi mai mici conform propriilor
necesităţi ale societăţilor comerciale. Asfel de activităţi includ: depozitarea în spaţii acoperite
şi descoperite (cu vânzare numai pentru mărfurile aflate în campanii promoţionale şi mărfuri
care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul personal), producţie, montaj, birouri
ale companiilor, facilităţi pentru transportatori, vamă telecomunicaţii etc.)

Aceasă zonă de producţie servicii va completa zona de producţie existentă în partea de
est a localităţii, dezvoltată de-a lungul DJ 107C.

Agricultură
Pentru o mare parte din locuitorii comunei agricultura va rămâne şi pe mai departe

una dintre activităţile economice de bază, prin cultivarea pământului şi  creşterea animalelor.
In acest context trebuie găsite şi încurajate acele practici agricole care să impulsioneze şi să
justifice economic aceste activităţi.

În conformitate cu Strategia de dezvoltare a comunei, pentru perioada următoare,
principalele probleme ale dezvoltării agriculturii sunt determinate de:
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· Exploatatiile comerciale de mici dimensiuni, lipsite de dotari corespunzatoare;
· Scăderea continuă a suprafeţelor agricole cu potenţial ridicat, în contextul extinderii

investiţiilor imobiliare;
· Lipsa unei pieţe de desfacere organizate pentru produsele agricole, creează dificultăţi

în valorificarea produselor agricole;
· Preturi necompetitive la produsele agricole, în condiţiile utilizării unor utilaje agricole

învechite şi a lipsei irigaţiilor.

În aceste condiţii administraţia locală va sprijini:
◦ creşterea competivităţii sectorului agricol prin crearea de ferme agricole medii

rezultate în urma asocierii unui număr cât mai mare de proprietari de pământ;
◦ înlocuirea maşinilor şi utilajelor agricole, vechi, de productivitate scăzută cu altele

noi de randament ridicat şi cu consumuri reduse de combustibili;
◦ elaborarea strategiilor şi sprijinirea înfiinţării fermelor familiare mixte, cu o

suprafaţă de cel puţin 5 ha teren agricol;
◦ crearea de facilităţi pentru depozitarea, conservarea, ambalarea şi refrigerarea

produselor în vederea valorificării:
◦ îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor naturale, prin lucrări specifice de întreţinere,

de combatere a eroziunii solului;
◦ extinderea plantaţiilor pomicole existente şi exploatarea resurselor oferite de

acestea;
◦ creşterea randamentului şi a veniturilor obţinute din creşterea animalelor prin:

îmbunătăţirea fondului genetic existent, a condiţiilor de creştere şi a hranei;
◦ realizarea unor unităţi de procesare a produselor animale (lapte, carne, ouă) locale;
◦ incurajarea şi extinderea cultivării plantelor tehnice şi a celor medicale.

Silvicultura
- Exploatarea raţională a masei lemnoase de pe teritoriul comunei, efectuarea
lucrărilor de împădurire şi întreţinere a fondului forestier.
- Administraţia locală va susţine investiţiile în întreprinderile mici care au ca activitate
principală procesarea lemnului, depozitarea şi reciclarea deşeurilor de lemn, în
condiţiile în care baza de alimentare cu materia primă necesară este în cea mai mare
parte situată în afara teritoriului comunal.
- Acordarea de facilităţi agenţilor economici de pe teritoriul comunei care asigură o
prelucrare superioară a masei lemnoase.
- Extinderea suprafeţelor împădurite prin plantarea terenurilor degradate cu specii
adecvate şi valoare economică ridicată.

Alte activităţi economice
Activităţile agricole productive şi cele cu caracter industrial în zonă se vor bucura de

sprijinul primăriei în:
· Valorificarea resurselor locale, a meşteşugurilor tradiţionale şi artizanatului, în

vederea creerii a noi locuri de muncă.
· Crearea unor unităţi de servicii precum croitorie, reparaţii încălţăminte, servicii de

îngrijire şi înfrumuseţare personală, reparaţii de aparatură uz casnic şi radio-tv.
· Consiliere şi asistenţă tehnică din partea primăriei în pentru modernizarea

gospodăriilor în vederea practicării agroturismului.


