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1.2.
1.2.1

GENERAL

Obiectivele lucrării
Solicitări ale temei program pentru P.U.G. ÎNTREGALDE

Planul Urbanistic General (prescurtat în prezenta lucrare drept P.U.G.) reprezintă instrumentul principal
al activităţii de urbanism la nivel local şi conţine direcţiile, priorităţile de intervenţie şi reglementările de
dezvoltare a localităţii pe întreg teritoriul său. Planul Urbanistic General are caracter de reglementare şi
răspunde programului de urbanism şi amenajarea teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea
administrativ-teritorială de bază. Planurile Urbanistice Generale cuprind analize, reglementări şi regulament local
de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază, delimitat conform legii, atât pentru
suprafeţele din intravilan (zona centrală administrativă, alte zone funcționale), cât şi cele din extravilan (terenuri
agricole, forestiere, căi de comunicaţie, ape, etc.).
Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Întregalde reprezintă aducerea la zi a Planului
Urbanistic General elaborat în anul 1997. Acest proiect constituie documentaţia de bază, care stabileşte
obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare ale comunei Întregalde pe o perioadă determinată în baza unor
analize multicriteriale şi sectoriale ale situaţiei existente.
Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pentru categoriile de probleme:
•

Relaţiile macroteritoriale

•

Potenţialul economic, natural, uman şi posibilităţi de dezvoltare

•

Stabilirea limitei intravilanului

•

Stabilirea zonelor cu interdicţie definitivă de construire

•

Evidenţierea deţinătorilor de terenuri şi circulaţia terenurilor

•

Stabilirea modalităţilor de utilizare şi construire a terenurilor şi indicatorilor corespunzători

•

Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie

•

Modernizarea şi dezvoltarea echipamentelor tehnico-edilitare

•

Stabilirea şi delimitarea zonelor protejate

•

Delimitarea suprafeţelor în care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate publică

Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Întregalde este o documentaţie ce îşi propune să
stabilească direcţiile de dezvoltare ale comunei, în corelare cu prevederile de amenajare a teritoriului naţional şi
judeţean şi în condiţiile respectării dreptului de proprietate şi a interesului public.
Propunerile ce se avansează vor trebui să coreleze, de asemenea, potenţialul economic şi uman cu nevoile
de dezvoltare ale comunității.
Odată cu stabilirea direcţiilor de dezvoltare în perspectivă ale comunei Întregalde, lucrarea de faţă va
trebui să dea răspuns şi problemelor imediate cu care se confruntă Consiliul Local, în special în determinarea
categoriilor de intervenţie, permisivități, condiționări şi restricţii, necesităţi de primă etapă.
1.2.2

Obiective ale P.U.G. ÎNTREGALDE

Obiectivele principale pe termen mediu (5- 10 ani) de dezvoltare ale administraţiei locale a comunei
Întregalde prevăd:
1. Dezvoltarea economică a comunei în sectorul primar, secundar şi terţiar, prin propunerea
extinderii zonelor de locuinţe, agrement şi servicii (obtinerea unui cadru de legiferare a
regimului noilor constructii, stabilirea tipului de interventie asupra fondului existent, prin
RLU, stabilirea de scenarii posibile de crestere si modernizare în sistem extensiv, sau
intensiv, pe teritoriul UAT Întregalde);
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2. Crearea unor zone de servicii care să raspundă cerinţelor locuitorilor din comuna Întregalde;
3. Modernizarea şi extinderea reţelei stradale (organizarea transportului și a circulației, având
prognoza traficului și relațiilor localității în teritoriu);
4. Determinarea priorităților de intervenție în teritoriu;
5. Zonificarea funcţională a terenurilor (o noua zonificare functionala, dictata de solicitari ale
populatiei și de procesul accelerat al reconversiei economice locale și județene);
6. Protecția mediului, prin respectarea principiilor dezvoltării durabile (modul de interventie
viitoare pe terenurile libere, în corelare cu propunerile de optimizare ale zonelor verzi,
amenajarea de spatii verzi și zone de agreement);
7. posibilitățile și condițiile de realizare a obiectivelor de utilitate publică, rezervând
suprafețele de teren necesare acestora.

Materializarea propunerilor de amenajare şi dezvoltare urbanistică, reglementate prin Planul Urbanistic
General, se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul propriu unității administrativ-teritoriale de
bază, în corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau ale unor întreprinzători.
Reglementările enunţate în cadrul Planul Urbanistic General (PUG) se detaliază şi se întăresc prin
Regulamentul Local de Urbanism (prescurtat în prezenta lucrare drept RLU).
Completarea obiectivelor P.U.G. ÎNTREGALDE cu prevederi ale documentațiilor și
documentelor de rang superior

1.2.3

Obiectivele PATJ Alba care vizează dezvoltarea pe termen lung a comunei Întregalde sunt
următoarele:
1. Mediu
a. Îmbunătăţirea calităţii aerului
b. Protejarea şi utilizarea eficientă a rezervelor de apă
c. Managementul judicios al deşeurilor la nivelul UAT.
2. Urbanism şi amenajarea teritoriului
d. Dezvoltarea echilibrată şi durabilă a teritoriului şi ameliorarea cadrului rural în scopul creşterii
calităţii vieţii locuitorilor.
3. Social
e. Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei
f.

Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale

g. Valorificarea eficientă a resurselor umane existente
h. Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru noi servicii sociale
i.

Asigurarea unei reale siguranţe comunitare

j.

Creşterea rolului locuitorilor comunei în rezolvarea unor probleme comunitare

k. Dezvoltarea capacităţii instituţiilor locale de protecţie şi asistenţă socială în asumarea răspunderii
de a rezolva problemele sociale la nivel comunitar
4. Educaţie şi cultură
l. Îmbunătăţirea procesului de formare a resurselor umane şi de asigurare a unui grad de cultură
corespunzător pentru toţi cetăţenii.
5. Economic
m. Dinamizarea sectorului primar

R A U M P L A N D E S I G N - NOI.2018

MEMORIU GENERAL ÎNTREGALDE

9

J40 / 15405 / 2008,

Cod Unic de Inregistrare

RO 24446613,

Municipiul Bucuresti, Sector 3, Str. Traian Popovici, nr. 128, Bloc B4A, Et. 5, Ap. 35
Municipiul Sibiu, Strada Oituz, nr. 12, bloc 12, sc. 1, et. 1, ap. 3

Tel : 0740155225 / 0744612245
E – M a i l: office@raumplandesign.ro

SR EN ISO 9001:2015

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA

MEMORIU
n. Revitalizarea industriei locale

GENERAL

o. Dezvoltarea unui sector terţiar cu servicii de calitate și adaptate nevoilor locale
p. Promovarea comunei ca destinație turistică județeană și regional, prin valorificarea resurselor
naturale
q. Dezvoltarea infrastructurii şi modernizării transporturilor
r.
1.3.

Crearea unui mediu sănătos de afaceri.
Surse documentare

Planul Urbanistic General, ca oricare altă documentaţie de urbanism are menirea de a reglementa modul
de folosire a terenului localităţii, într-o elaborare unitară şi completă conformată actelor legislative şi normative
în vigoare la data elaborării.
Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale presupune un volum apreciabil de informaţii din diverse
domenii ce concură la formularea soluţiilor şi care pot fi obţinute prin următoarele surse principale :
- anchete şi observaţii locale, informaţii privind opţiunile administrative locale şi ale populaţiei;
- studii şi proiecte de specialitate elaborate;
- date statistice din diverse domenii.
Documentaţia Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei Întregalde are la bază următoarele
metodologii:
GHID PRIVIND ELABORAREA ŞI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM, Reglementare
tehnică aprobată cu Ordinul MLPAT Nr.21/N/10.04.2000, reglementare tehnică ce stă la baza elaborării
PIESELOR SCRISE aferente documentaţiei Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei Întregalde.
GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL CADRU AL PLANULUI URBANISTIC
GENERAL, Reglementare tehnică cu Ordinul MLPAT Nr. 13/N/10.03.1999, reglementare tehnică ce stă la baza
elaborării PIESELOR DESENATE aferente documentaţiei Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei
Întregalde.
Piesele de bază menţionate în cadrul celor două reglementări tehnice sunt completate după caz cu piese
considerate indispensabile demersului coerent şi unitar de elaborare al documentaţiei Reactualizare Plan
Urbanistic General al Comunei Întregalde.

1

Documentații cadru de dezvoltare spațială

2

Documentații cadru de dezvoltare pentru comuna Întregalde

3

Studii de fundamentare pentru reactualizare P.U.G. Comuna Întregalde

4

Acte legislative

1. LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii
2. Legea nr. 197/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
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3. Legea nr. 261/2009 - aprobarea OUG nr. 214/2008 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493, din 16 iulie
2009.
4. Legea 289 / 2006 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul
5. ORDIN nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare adocumentatiilor de
urbanism
6. HG 490 / 2011 privind completarea Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin HGR 525/1996
7. OUG 7/2011 urbanismul

modificari si completari la Legea Nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si

8. Legea 190 / 2013 - modificari si completari la Legea Nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul
9. Legea 100 din 19 aprilie 2007 (Legea 100/2007) pentru modificarea si completarea Legii nr. 351/2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati
10. Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa
la 20 octombrie 2000, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 23 iulie 2002
11. Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
12. Ordinul MLPAT Nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor
de amenajarea teritoriului si urbanismului
13. Legea 242 din 23 iunie 2009 (Legea 242/2009) privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
14. Legea 18/1991 – fondului funciar (republicată în 1998)
15. Legea 33/1994 – privind expropierea pentru cauză de utilitate publică
16. Legea 10/1995 – privind calitatea în construcţii
17. Legea 41/1995 – privind protecţia patrimoniului naţional
18. Legea 7/1996 – cadastrului imobiliar şi publicităţii imobiliare
19. Legea Apelor 107/1996 cu completarile si modificarile ulterioare, Anexa 2,
20. Legea nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996
21. Ordonanta de urgenta 3 din 5 februarie 2010 (OUG 3/2010) pentru modificarea si completarea Legii apelor
nr. 107/1996
22. Legea 171/1997 – secţiunea II - Apa
23. Ordonanta 43 din 28 august 1997 - privind regimul drumurilor
24. Hotarârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrarii în categorii functionale a drumurilor
publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice
25. ORDONANTA nr. 7 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.
43/1997 privind regimul drumurilor
26. Legea 54/1998 – privind circulaţia juridică a terenurilor
27. Legea 213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
28. Legea 219/1998 – privind regimul concesiunii
29. Legea 5/2000 – secţiunea III - zone protejate
30. Legea 350/2001 – privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul şi completările ulterioare (Legea 289
/2006)
31. Legea 351/2001 – secţiunea IV - reţeaua de localităţi
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32. Lege 422/2001 – privind protecţia monumentelor istorice
33. Legea 575/2001 – secţiunea V - zone de risc natural

34. HGR 525/1996 – pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism (RGU) (republicată în 2002)
35. HGR 59/1999 – pentru modificarea Art. 2 din HGR 525/1996
36. Codul Civil
37. Codul Silvic
38. Hotărârea Nr. 638 din 5 august 1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor,
fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi a Normativuluicadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor şi gheţurilor
39. HGR Nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor
40. OUG Nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române.
41. OUG 27/2008 – pentru modificarea şi completarea Legii 350/2001
42. Ordinul Nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizărilor privind
avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice
pentru autorizarea construcţiilor.
43. Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind încadrarea în
categorii a drumurilor naţionale.
44. Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea şi modernizarea drumurilor.
45. Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei
tehnice a drumurilor publice.
46. Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea
lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale.
47. Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi
realizarea străzilor în localităţile urbane.
48. Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi
realizarea străzilor în localităţile rurale.
49. Ordinul M.L.P.A.T. Nr. 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. nr.
577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a
satelor, conectarea la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, astfel cum a fost modificat prin
H.G. Nr. 211/1999.

ACTE NORMATIVE CE REGLEMENTEAZĂ PROTECȚIA MEDIULUI, CU IMPLICAȚII LOCALE
LEGI
Legea 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al
zonei economice exclusive ale României
publicata in Monitorul Oficial nr. 765 din 21.10.2002
Ultima data actualizata prin ordonanţă de urgenţă nr. 130/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic
al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României 16 noiembrie 2007 M. Of.
780/2007.

Legea 107/1996 a apelor
Actualizata prin:

•

Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2011 - privind stocarea geologică a dioxidului de carbon din 29 iunie 2011, Monitorul Oficial 461/2011;

•

Ordonanţă de urgenţă nr. 3/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 22 iulie 2010

Legea 111 /1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
Legea 214 /2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
Legea 255 /1998 privind protecţia noilor soiuri de plante
Legea 178 /2000 privind produsele cosmetice

R A U M P L A N D E S I G N - NOI.2018

MEMORIU GENERAL ÎNTREGALDE

12

J40 / 15405 / 2008,

Cod Unic de Inregistrare

RO 24446613,

Municipiul Bucuresti, Sector 3, Str. Traian Popovici, nr. 128, Bloc B4A, Et. 5, Ap. 35
Municipiul Sibiu, Strada Oituz, nr. 12, bloc 12, sc. 1, et. 1, ap. 3

Tel : 0740155225 / 0744612245
E – M a i l: office@raumplandesign.ro

SR EN ISO 9001:2015

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA

MEMORIU GENERAL
Legea 289 /2002 privind perdelele forestiere de protecţie
Legea 458 /2002 privind calitatea apei potabile
Legea 238 /2004 – legea petrolului

Legea 24 /2007 actualizată şi republicată. Legea privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor
Legea 46 /2008 Codul silvic
Legea 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Legea 171 /2010 actualizata Legea contraventiilor silvice si a sanctionarii acestora
Legea 132/ 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
Legea 211 /2011 privind regimul deşeurilor
publicată în Monitorul Oficial nr. 837 din 25 noiembrie 2011.
Prezenta lege abrogă Ordonanţa de urgenţă 78 2000 privind regimul deseurilor publicată în Monitorul Oficial nr. 283 din 22 iunie 2000.

OUG: Ordonante de Urgenta ale Guvernului
Ordonanța de urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului (M.Of. nr.1196 / 30.12.2005)
OUG 195 2005 actualizată prin:

•

OUG 71/2011 - pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente
pentru personalul din sectorul bugetar Monitorul Oficial 637/2011

•

OUG 164/2008 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
Monitorul Oficial 808/2008

•

OUG 114/2007 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
Monitorul Oficial 713/2007

OUG 196 /2005 privind fondul pentru mediu
OUG 43 /2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
OUG 68 /2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
OUG 64 /2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon

OG: Ordonante de Guvern
OG 43 /2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes
naţional
OG 47 /2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista
patrimoniului mondial
OG 47 /2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală

HG: Hotarari de Guvern
HG 321 /2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
HG 1037 /2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
HG 1132 /2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
HG 1268 /2010 privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista
patrimoniului mondial UNESCO
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Ordine ministeriale
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
Ordin 1450 /2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă,
sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare
Ordinul nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de
viață al populației

ALTE ACTE NORMATIVE CE REGLEMENTEAZĂ PROTECȚIA MEDIULUI (1)
•

Ordonanţa de urgenţă nr. 154 din 12/11/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

•

Evaluare strategica de mediu (SEA) pentru Planuri si Programe - Aviz de mediu

•

ORDIN nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub
incidenta Hotararii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de
mediu pentru planuri si programe

•

ORDIN nr. 117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a
evaluarii de mediu pentru planuri si programe

•

Manual pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

•

ORDIN nr. 480 din 16 mai 2006 privind constituirea si functionarea Comitetului special la nivel central
pentru realizarea etapei de incadrare a procedurii de evaluare de mediu

•

Manual privind SEA pentru politica de coeziune 2007-2013 Evaluare impact asupra mediului (EIM) a
proiectelor - Acord de mediu

•

ORDINUL nr. 864 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu
impact transfrontiera

Informatia privind mediul
•

HG nr. 878 din 28 iulie 2005 - accesul publicului la informatia privind mediul

Conventia Espoo
•

Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25
februarie 1991

•

Amendament la Conventia Espoo

Conventia Aarhus
•

Legea nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea
publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998

Raspunderea de mediu
•

Raspunderea de mediu OUG nr. 68 din 2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si
repararea prejudiciului asupra mediului

ALTE ACTE NORMATIVE CE REGLEMENTEAZĂ PROTECȚIA MEDIULUI (2)
LEGISLATIE NATIONALA
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Bilant de mediu
1. ORDIN nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu
(citeste Ordin 1978/2007)
2. ORDIN nr. 184 din 21 septembrie 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu
(citeste Ordin 184/1997)
Raport de mediu
1. HOTARARE nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru
planuri si programe (citeste Hotararea 1076/2004)
2. HOTĂRÂRE nr. 564 din 26 aprilie 2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea
anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul (citeste Hotararea 564/2006)
3. ORDIN nr. 117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a
evaluarii de mediu pentru planuri si programe (citeste Ordin 117/2006)
4. ORDIN nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub
incidenta Hotararii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de
mediu pentru planuri si programe (citeste Ordin 995/2006)
Studii de impact
1. HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului (citeste Hotararea 445/2009)
2. Ordinul comun 135/76/84/1284 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra
mediului pentru proiecte publice şi private (citeste Ordin 135/2010)
3. ORDIN nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului (citeste Ordin 863/2002)
4. ORDIN nr. 864 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu
impact transfrontiera (citeste Ordin 864/2002)
Gospodarirea apelor
1. HOTARARE nr. 100 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le
indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de
masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de
apa potabila (citeste hotararea 100/2002)
2. HOTARARE nr. 351 din 21 aprilie 2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor,
emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase
3. HOTARARE nr. 352 din 21 aprilie 2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate
(citeste Hotararea 352/2005)
4. HOTĂRÂRE nr. 459 din 16 mai 2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale
amenajate pentru îmbăiere (citeste Hotararea 459/2002)
5. HOTARARE nr. 472 din 9 iunie 2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa (citeste
Hotararea 472/2000)
6. HOTARARE nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea
zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica (citeste Hotararea 930/2005)
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7. LEGE nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996 (citeste Legea
310/2004)
8. LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile (citeste legea 458/2002)
9. ORDIN nr. 31 din 13 ianuarie 2006 privind aprobarea Manualului pentru modernizarea si dezvoltarea
Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania (SMIAR) (citeste Ordin 31/2006)
10. ORDIN nr. 48 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea si exploatarea
balastierelor din zona drumurilor si a podurilor (citeste Ordin 48/1998)
11. ORDIN nr. 661 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de
fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor
12. ORDIN nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si
autorizatiilor de gospodarire a apelor (citeste Ordin 662/2006)
13. ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului
(citeste Ordin 756/1997)
14. ORDIN nr. 782 din 1 septembrie 1999 privind aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a
lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor si a Indrumarului tehnic pentru
proiectarea si realizarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare
impotriva inundatiilor
15. ORDIN nr. 811 din 6 septembrie 1999 pentru aprobarea Procedurii de notificare

ACTE NORMATIVE CE REGLEMENTEAZĂ DEZVOLTAREA REGIONALĂ, CU IMPLICAȚII LOCALE
1. H.G. 1179 / 2004 - Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 690 din 30/07/2004 pentru modificarea si
completarea Hotarârii Guvernului nr. 497/2004
2. H.G. 1115 / 2004 - Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 02/08/2004 privind elaborarea în
parteneriat a Planului National de Dezvoltare
3. LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 (*actualizata*) - privind dezvoltarea regionala in Romania ( actualizata
pana la data de 27 noiembrie 2004*)
4. REGULAMENTUL (CE) NR. 1080/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006
privind Fondul European de Dezvoltare Regionala1

5

Date statistice

1

Articolul 160 din tratat prevede ca Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER) este destinat sa redreseze principalele dezechilibre regionale din Comunitate. Astfel,
FEDER contribuie la reducerea diferentei între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni si la recuperarea decalajului de catre regiunile cele mai putin favorizate, inclusive
zonele rurale si urbane, zonele industriale în declin, precum si regiunile afectate de un handicap geografic sau natural, precum regiunile insulare si zonele muntoase, zonele cu
densitate mica a populatiei si regiunile de frontier. Este oportun ca FEDER sa furnizeze asistenta în cadrul unei strategii generale cu privire la politica de coeziune care sa
garanteze o concentrare mai mare a interventiei asupra prioritatilor Comunitatii.
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STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
COMUNEI ÎNTREGALDE
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2.1.1

GENERAL

Evoluţie
Comuna Întregalde în contextul evoluţiei sistemului de aşezări din judeţul Alba

Comuna Întregalde este aşezată partea de sud-est a Munţilor Apuseni, la contactul dintre Culmea
Trascăului şi depresiunea Mogoş-Ponor, în bazinul superior al râului Galda. Este delimitat spre est de tritoriul
administrativ al comunei Galda şi Cricău, la sud de comunele Ighiu şi Meteş, la vest de Meteş şi la nord de
teritoriul administrativ al comunelor Mogoş şi Râmeţ.
Comuna Întregalde este situată în centrul județului Alba, la o distanță de 40 km față de municipiul
reședință de județ, Alba Iulia și 41 km față de municipiul Aiud.
Din punct de vedere al încadrării geografice, teritoriul administrativ al
comunei ~ntregalde se situează între următoarele coordonate geografice:
- 46o11’15.05’’ — 46°18’07.63’’ latitudine nordică și
- 23o16’53.77’’ — 23°29’53.01’’ longitudine estică.
În cadrul teritoriului administrativ al comunei Întregalde sunt cuprinse 11 (unsprezece) sate, situate pe
principalele văi din zonă: Necrilești și Sfârcea pe malurile pârâului Gâldița, Ghioncani și Ivăniș pe malurile
pârâului Galda, iar după confluența celor două, Întregalde (reședință de comună) și Modolești.
O parte din satul Modolești este situată de asemenea pe malurile pârâului Gâlceru, afluent al Gâlzii. În
partea nord-estică a acestuia se află satul Tecșesti, în nord satul Dealu Geoagiului, iar pe văile afluente dinspre
nord-vest satele Marinești, Iliești și Popești.

2.1.2

Caracteristici semnificative ale teritoriului studiat. Repere în evoluţia spaţială a
localităţii.

Comuna Intregalde este asezata in partea sudica a Muntilor Trascau, in bazinul superior al raului Galdea,
afluent pe dreapta a raului Mures, la o altitudine ce variaza intre 600 – 900 m.
Prin asezarea sa geografica, comuna este situata in marea majoritate pe malul celor doua rauri ce strabat
comuna: raul Galdita – pe malul acestuia se gasesc satele Necrilesti si Sfarcea, iar pe raul Galda sunt situate
satele Ghioncani si Ivanis. La o distanta de aproximativ 1,5 km de centrul comunei, aceste doua rauri, Galda si
Galdita se unesc. De aici in jos se gasesc satele Intregalde, care este si resedinta de comuna, si o parte din
Modolesti; o parte din acest sat, Modolesti, se intinde pe un afluent al raului Galda numit Ghalcer. In partea
nordica a acestui afluent se afla satele: Dealul Geoagiului, Marinesti, Iliesti si Popesti, iar in partea de nord-vest
se gaseste satul Tecesti. In aceste sate sunt locuinte neelectrificate, sau chiar satul intreg, cum sunt satele
Popesti, Iliesti si Marinesti, cu drum de acces aproape inexistent, existand doar poteci si un drum pe care se
circula numai cu atelaje trase de boi si cai.
Comuna Intregalde este aproape izolata de centrele urbane. De la centrul comunei exista un singur drum
partial modernizat paralel cu raul Galda, care face legatura cu orasesle Alba-Iulia si Teius, dar cu toate acestea,
comuna Intregalde nu este declarata zona defavorizata.
Comuna Intregalde se intinde pe o suprafata de 8259 ha, aceasta suprafata este dominata de dealuri mai
mult sau mai putin abrupte, cu soluri sarace in humus.
Localitatea Intregalde se afla la o distanta de 42 km de municipiul Alba-Iulia, la 24 km de Galda de Jos si
14 km de Mogos (localitatii invecinate), fiind traversata:
➔ de la vest la est de drumul judetean DJ 107 K, ce face legatura cu DN 1 si localitatea Mogos;
➔ drumul judetean DJ 106 H face legatura intre centru si satul Necrilesti continuandu-se spre lacul
Iezer din comuna vecina Ighiu;
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➔ din satul Necrilesti drumul se continua cu drumul comunal 179 Necrilesti - Sfarcea.

Drumurile judetene DJ 107K si DJ 106H sunt drumuri pietruite care necesita reparatii in unele portiuni;
drumurile comunale si vicinale sunt de pamant.
Drumurile comunei (lungime in kilometri):
Nr. crt. Categoria de drum
1

Localizare

Drumuri de pamant (comunale) Tecsesti - Iliesti 12
Modolesti – Dealul Geoagiului

2

Lungime (km)

Drumuri de pamant (vicinale)

6

Intregalde – Paraul Teopului

Intregalde – Dealul - Comarnicilor
Necrilesti – Poiana Ascunsa
Necrilesti - Ciumerna

3

Necrilesti - Capatana

4

Ivanis - Necrilesti

4

Ghioncani – Poiana Narciselor

5

4

3

3

Ghioncani – Paraul Borzestilor 4
Dealul Geoagiului - Ivascani

4

Tecsesti – Capul Muntelui

3

Tecsesti - Coasta

3

Comuna Intregalde este alcatuita din 11 sate componente avand ca baza conditiile economice, sociale,
culturale, geografice si demografice. Satele componente ale comunei sunt:
→

satul Intregalde care este si sat resedinta de comuna;

→

satul Modolesti;

→

satul Necrilesti;

→

satul Sfarcea;

→

satul Ghioncani;

→

satul Ivanis;

→

satul Dealul Geoagiului;

→

satul Tecsesti;

→

satul Popesti;

→

satul Iliesti;

→

satul Marinesti.

Comuna Intregalde se intinde pe o suprafata de 8259 ha, aceasta suprafata este dominata de dealuri mai
mult sau mai putin abrupte, cu soluri sarace in humus. Din aceasta suprafata 3500 ha este padure de esenta fag,
salcie, carpen etc. si 4600 ha pasuni si fanete.
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MEMORIU
Evoluţia localităţii după anul 1990

GENERAL

Aşezarea este privită în general ca un ansamblu de construcţii – locuinţe şi construcţii gospodăreşti –
organizate în unităţi funcţionale şi grupate pe un teritoriu numit generic vatră, care serveşte drept cadru vieţii
sociale, economice şi culturale a unei comunităţi umane .
Apariţia unor aşezări încă din preistorie poate fi pusă pe existenţa unor tipuri diferite de resurse, precum
silexul, iar mai târziu minereurile de cupru, aur şi argint. Şi pentru zona analizată zăcămintele bogate în aceste
minereuri din Munţii Apuseni au constituit o îndeletnicire pentru mici comunităţi specializate, a căror prezenţă
este sugerată de către descoperirile arheologice de la Sălciua, Poşaga Lupsa, Baia de Arieş etc. Aceste
îndeletniciri au fost perpetuate în timp, mai ales prin aportul unor colonişti străini aşezaţi în zonă, devenind
importante centre miniere, precum Baia de Arieş, Roşia Montană şi Abrud. În jurul acestora sau în preajma
locurilor de extracţie apărând în timp alte aşezări mai mici, locuite în special de băştinaşii care practicau pe lângă
minerit şi agricultura.
Odată cu extinderea relaţiilor feudale şi creşterea dependenţei sociale, locuitorii unor sate s-au repliat
spre alte zone, sau către alţi stăpâni, mai omenoşi, întemeind noi sate. Fenomenul de roire şi de întemeiere a noi
aşezări a fost amplificat în perioadele liniştite de sporul natural al populaţiei peste capacitatea teritoriului
economic de susţinere. Din diverse pricini (exploatare, incursiuni militare, calamităţi, interesul marilor feudali de
a valoriza economic noi teritorii etc.) sate întregi îşi schimbau vatra. În sprijinul acestei aserţiuni vine mărturia
bătrânilor satului Sălciua, care în perioada interbelică susţineau că satul lor vechi a fost la ţară, în apropiere de
Turda, la Plăieşti.
Printre cele mai vechi aşezări aflate în zona de interes mai amintim: Valea Mănăstirii (Remete Monasteria)
amintită documentar între 1300-1377 şi Lupşa, în calitatea sa de centru unui cnezat local, menţionată documentar
la 1336 sub numele de villa Lwpsa. Localitatea este menţionată câţiva ani mai târziu, într-un document din 1385
când este amintit cneazul Nicolae Cânde (Nicolaus Kendeth de Lupsa), într-un conflict de posesiune cu nobilii de
Trascău. Tot în decursul sec. XIV este amintită poss. Zolchwa - Sălciua (1365) şi Alsosolcwzwa (1379), ca posesiune
a nobililor de Trascău , în cadrul unui proces de moştenire între doi nobili locali .
În decursul secolului XV şi XVI numărul aşezărilor din zona Trascăului menţionate documentar creşte
semnificativ. Tot acum (în sec. XV - 1413) este amintită moşia Dealu Geoagiului, aparţinând nobililor de Geoagiu,
iar în 1525 satul Întregalde.
În 1603, odată cu secularizarea averilor bisericii catolice de la Alba Iulia şi trecerea acestora în
proprietatea principilor Transilvaniei este amintit satul Ponor şi reamintită Muşca . Potrivit lui V. Ş. Cisteianu, în
cadrul conscripţiei din 1715, comuna Ponor după numărul de locuitori şi mărimea taxei urbariale putea fi încadrat
administrativ la categoria târguri, deşi nu este menţionat ca atare .
Numărul aşezărilor creşte simţitor; în a doua parte a sec. XVIII, hărţile militare austriece, cunoscute şi sub
numele de “hărţile iosefine” (1770-1773) oglindesc dezvoltarea reală a spaţiului rural, inclusiv în această zonă.
Astfel ca reflex a creşterii populaţiei şi a unor necesităţi economice specifice, legate de creşterea animalelor, dar
şi de dezvoltarea industriei miniere apar noi nuclee de locuire, unele dintre acestea devenind cunoscute ca
aşezări distincte mai târziu, regăsindu-se în toponimia actuală. Aici sunt prezentate pentru prima dată vatra şi
structura acestor aşezări, noile comunităţi apărute şi tendinţele manifestate în dezvoltarea acestora.
Totodată zona montană situată la sud de Arieş cunoaşte o extindere a aşezărilor temporare, legate de
păşunat şi posibil de minerit, precum actualele sate ale comunei Lupşa; Saşa, Lazuri şi Valea Holhorii, denumite
Kalibasch von Lupşa. În cazul comunei Întregalde, sunt amintite satele: Întregalde şi Ivăniş, sub numele de
Kalibaschen Intregald, Tecşeşti sub numele de Kalibaschen Texes.
Hărţile iosefine dezvăluie existenţa pe actualul teritoriu al comunei Mogoş, a unei puternice extinderi a
spaţiului habitaţional uman, atât la nivelul văilor cât şi pe culmile dealurilor din împrejurimi. Multe din acele
grupuri de case risipite astăzi reprezintă localităţi săteşti distincte. Începând cu acea perioadă sunt amintite
satele: Mogoş, Poienile Mogoş şi Valea Ţupilor sub numele de Kalibaschen Miklicsdeni; Mămăligani, Valea Coceşti şi
Valea Coceşti, sub numele de Kalibaschen Mameligani; satele Cristeşti Bărdeşti şi Cojocani, sub numele de
Kalibaschen Kosokani, Onceşti sub numele de Kalibaschen Remete, iar Bogdăneşti şi Boceşti sub numele de Valea
Runkului.
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Din comuna Ponor documentele menţionate amintesc existenţa următoarelor aşezări: Valea Bucurului sub
acelaşi nume ca şi astăzi; Geogel, sub numele de Kalibaschen Giogeli; După Deal, sub numele de Kalibaschen an
Ponor gehöriy şi Vale în Jos sub numele de Valea Ponorului.
Din comuna Râmeţ sunt amintite satele: Vlădeşti sub numele de Valea Gârbova; Olteni sub numele de
Kalibaschen Valtsen; Floreşti sub numele de Kalibaschen an Remete. Şi în acest caz apar nucleele viitoarelor sate
Cheia şi Valea Poienii, în componenţa satului Brădeşti.
În decursul sec. XIX şi prima parte a sec XX, necesităţile economice ale comunităţilor locale, dar şi
măsurile administrative ale guvernări austro-ungare, în condiţiile resrângerii continue a parcelelor familiare
determină transformarea fostelor mâietori sau mutături în aşezări permanente. Documentele administrative şi
hărţile militare austro-ungare din 1869-1887 consemnează aparţiţia unor noi aşezări precum: Ghioncani şi
Necrileşti în com. Întregalde; Mogoş, Mămăligani, Bărleşti şi Valea Barnii în comuna Mogoş, Lunca Largă în comuna
Ocoliş; Joajelu (Geogel) şi Valea Satului (Vale în Jos) din com. Ponor; Valea Inzelului, Olteni, Cheia, Valea Poenii
din comuna Râmeţi etc.
Pe lângă aşezările enumerate, o parte dintre vechile căturne şi grupuri disparate de case din zona
analizată vor deveni sate cu o identitate proprie, recunoscute legal sub actuala denumire (Necrileşti, Tecşeşti,
Valea Galdei/Ghoioncani). Prin legea organizării administrative din 1956 fostele crânguri/cătune devin sate de
sine-stătătoare. Acum îşi câştigă acest statut satele: Ilieşti, Marineşti, Modoleşti, Popeşti, Sfârcea, Ivăniş, etc.
Diversitatea formelor de relief face ca judetul Alba sa fie printre putinele din tara ce se poate mandri cu
o zestre atat de bogata din frumusetea si varietatea elementelor cadrului natural cu numeroase peisaje pitoresti
ce se impletesc armonios cu peisajele umanizate. Nu se poate face o clasificare a peisajelor naturale in functie de
criterii, valoare, fiecare avand un specific aparte. Intalnim peisaje antropice formate datorita prezentei omului
cu asezarile sale permanente sau temporare sau activitatile sale. Asezarile populate prezinta interes prin
arhitectura populara, obiceiuri si traditii. Prezenta omului in cadrul peisajului are si o influenta negativa prin
faptul ca activitatea sa prin santiere de constructii, lucrari forestiere, pasuni sau activitati industriale au dus la
degradarea unor peisaje greu de refacut. Prin defrisari si pasunat in zona alpina si subalpina se distruge vegetatia
spontana instalandu-se in locul ei o vegetatie cu valoare economica redusa.
Peisajul natural are influenta deosebita asupra cadrului construit, oamenii cautand acele locuri mai
prielnice amplasarii asezarilor. Astfel acestea au fost de regula amplasate in apropierea resurselor, pe langa ape,
la adapost in bazinete depresionare, pe versantii insoriti etc.
Rezervatiile naturale din zona:
 Cheile Intregalde;
 Cheile Galditei si Turcului;
 Cheile Tecsestilor;
 Piatra Cetii si Poienile cu narcise din Tecsesti (conform Legii nr. 5/2000);
impreuna cu obiectivele turistice sunt naturaletea in care omul n-a facut modificari insemnate.
Obiective turistice apartinatoare cadrului natural, prin numarul mare si valoarea turistica deosebita,
contribuie hotarator la zestrea turistica nationala, ele impunand castrul in aceasta zona, ca relief turistic de prim
rang.
Cheile si defileurile se constituie alaturi de pesteri ca obiective turistice de interes major. Prof. Pompei
Cocean claseaza cheile din bazinul Galda drept complexe morfologice ce functioneaza ca un obiectiv turistic unic.
Fiecare dintre cheile: Intregaldelor, Galditei, Turcului, reprezinta resurse si obiective turistice individuale.
Distantele reduse dintre ele, accesibilitatea lejera, creeaza conditii favorabile vizitarii lor in bloc si in orice
anotimp al anului.
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Elemente ale cadrului natural
Consideraţii geomorfologice

2.2.
2.2.1

Din punct de vedere geo-tectonic, comuna Întregalde aparține unității tectonic structurale Apusenii
Sudici. Munții Apuseni de Sud reprezintă rezultatul evoluției geologice a unei zone cu caractere eugeosinclinale,
Șanțul Munților Metaliferi, în cuprinsul cărora au fost deosebite trei zone de sedimentare: fosa Drocei, fosa
Bucium și fosa Mureșului. Teritoriul comunei aparține părții de est a fosei Mureșului. Succesiunea stratigrafică
începe cu depozite aparținând Malmului și se continuă până la sfârșitul Cretacicului.

Consideraţii geologice

2.2.2

Tectonica arealului analizat are ca fundament în mare parte Unitatea de Bihor, peste care s-au suprapus
depozite mai noi ale pânzei de Bucium, Valea Muntelui şi Bedeleu, sub forma depozitelor de vârstă cretacică. Spre
vest aceste depozite, fomate din şisturi argiloase, marne şi gresii, sunt străpunse pe liniile de faliere de intruziuni
magmatice (dacite, riolite, andezite, bazalte) neogene, bogate în mineralizaţii asociate acestora, în partea
vestică, în timp ce spre est domină depozitele sedimentare calcaroase ale pânzei de Bedeleu.
Caracteristicile geologice şi petrografice ale zonei evidenţiază un relief specific, pe suprafaţa căruia
putând fi individualizate două componente inegale ca suprafaţă.
•

Zona montană, înaltă – formată din înălţimile ce delimitează practic depresiunea Mogoş şi Ponor,
sub forma unor masive sau înălţimi ce depăşesc 1000 m, precum: culmea calcaroasă a Bedeleului,
cu vârfurile Pleaşa (1250m), Piatra Cetii (1233m), Culmea Ciumerna - Piatra Capri, cu vărfurile
Băieşu (1300m), Humuri (1251m) şi Dealu Capri (1211 m). Spre vest şi nord tronează înăţimile
Geamăna (1366m), Negrileasa (1384m) şi Vâlcoi (1348m).

•

Zona submontană, cu caracteristici depresionare – conservă în bună măsură atributele unui
platou, cu înălţimi şi culmi cuprinse între 800-1000 m, fragmentate de principalele cursuri de apă.
În lungul principalelor cursuri de apă această subzonă este punctată printr-o succesiune de
bazinete depresionare, situate la confluenţa principalelor văi cu aflueţi mai importanţi, acolo
unde procesele de eroziune laterală au fost mai intense, favorizate şi de pragurile de eroziune
reprezentate de sectoarele de chei. În aceste locuri şi-au stabilit vatra principalelor localităţile
Mogoş, Ponor, Întregalde etc. Zona este acoperită în cea mai mare parte de păduri, păşuni şi
fâneţe. Aici se regăsesc cea mai mare parte din sălaşele de vară (colibi), dar şi unele dintre
aşezările umane mai noi – foste cătune.

Sub aspect geomorfologic, teritoriul comunei Întregalde se încadrează în marea unitate fizico-geografică a
munţilor Metaliferi, cu subunităţile sale – Munţii Trascău şi Munţii Auriferi. Spre sud şi est teritoriul administrativ
al comunei este dominat de culmea calcaroasă Ciumerna – Bedeleu, care se ridică sub forma unui zid de calcar cu
înălţimi de peste peste 400 m., întreruptă spre sud-est de cheile înguste ale Întregaldei. Aici se înregistrează şi
cele mai mari altitudini, care scad treptat de la vest la est: Vf. Băieşului (1300 m), Vf. Piatra arsă (1306 m), Vf.
Striglău (1248 m), Vf. Drogului (1177 m) Dealu Capri (1211 m) şi Muntele Bucerzii spre est (1234). Zona este
acoperită cu păduri şi păşuni. Spre nord şi vest relieful este dominat de culmile prelungi şi domoale ale Munţilor
Auriferi, acoperite de păşuni şi fâneţe, ce coboară treptat spre sud şi est. Înălţimile ating peste 1200 m prin
vărfurile: Muncelului (1282 m), Citera (1231 m), Scoroboaia (1233 m), Hârbia (1115 m) etc.

2.2.3

Consideraţii geotehnice

Din suprapunerea elementelor cadrului natural cu fenomenele de risc natural si antropic identificate pe
teritoriul comunei Întregalde, s-au conturat urmatoarele zone :
➔ zone cu probabilitate de producere a fenomenelor de instabilitate - prabusiri de roci, practic 0 sau redus
———— marcate pe suprafațele ce corespunde zonelor depresionare, a platourilor și culmilor muntoase, cu
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relief cvasiorizontal, dar si arii situate la baza versantului sau în zona de berma, unde panta terenului nu
depaseste 10 grade;
➔ zone cu probabilitate de producere a fenomenelor de instabilitate - prabusiri de roci - medie, ocupa ce
mai mare parte a comunei, situate pe zonele de racord între arealele depresionare si versanții dar în
special pe versanții vailor, unde pantele nu depășesc 30 grade, împădurite sau nu, cu nivel hidrostatic
situat la adâncimi mari și nemobilate;
➔ zone cu probabilitate de producere a fenomenelor de instabilitate - prabusiri de roci medie-mare, cu o
răspândire redusă în cadrul comunei, situate tot pe zonele de racord ale elementelor cadrului natural, dar
si pe versan]ii vailor. Aceste zone au pante cuprinse în general între 25 și 30 grade, lipsite în general de
vegetație arboricolă datorită în principal substratului geologic, care nu permite dezvoltarea acesteia;
➔ zone cu probabilitate de producere a fenomenelor de instabilitate - prabusiri de roci mare, reprezintă
zonele cu prabusiri de roci active. Sunt în general zone despădurite cu panta de peste 35 grade;

2.2.4

Consideraţii hidrologice

Reţeaua hidrografică
Reţeaua hidrografică a teritoriului administrativ Întregalde este în totalitate tributară Mureşului, prin cele
două râuri: Valea Găldei şi Valea Geoagiului. Aceasă reţea este formată din pâraie şi alte văi de versant, aflate în
mare parte în amonte de Cheile Între-Gălzii.
Principalul curs de apă care străbate comuna este Valea Gălzii, cu o lungime de cca. 20 km, îşi are
izvoarele în zona depozitelor de fliş ale depresiunii Mogoş-Ponor, sub Vf. Negrileasa (1364 m). Cursul său superior,
şi principalii săi afluenţi îşi adună apele de pe teritoriul administrativ al comunei.
Principalii afluenţi pe care valea Gălzii îi primeşte pe teritoriul comunei sunt:
•

pârâul Găldiţa, ce izvoreşte din masivul Măgurii (Muncel) (1267m), reprezentând zona de legătură
dintre Munţii Trascăului şi Munţii Auriferi. Este alimentată în cea mai mare parte din izvoare carstice;

•

pârâul Tiopului, ce coboară perpendicular pe cea al Gălzii, în apropiere de confluenţa cu Găldiţa.
Curge în totalitate pe depozite de fliş, de la baza teraselor cărora îşi adună şi apele.

•

pârâul Modoleşti, ce scaldă versantul vestic al culmii Trascăului în zonă, curgând la contactul dintre
depozitele de calcar şi cele de fliş. Este alimentat atât din izvoare carstice cît şi din cele situate la
baza teraselor;

•

pârâul Valea Cetii, cel mai important afluent al văii Gălzii, care izvoreşte de pe teritoriul
administrativ al comunei curgând spre est, până la confluenţa cu valea Gălzii, în apropiere de Benic.
Este alimentată în principal den izvoarele carstice ale Trascăului şi mai puţin din depozitele de fliş.

•

În partea de nord a comunei curge pârâul Pravului, care străbate satul Dealu Geoagiului, pentru a se
vărsa în valea Geoagiului, în apropiere de satul Cheia (Râmeţ). Este alimentat atât din izvoare carstice
cât şi din izvoare de terasă.

Apele subterane
În cea ce priveşte nivelul pânzei freatice aceasta este mai ridicată în zona de şes, cu nivele oscilante în
fincţie de anotimpuri şi nivel de secetă. În zona piemontană nivelul pânzei freatice este mult mai coborât,
ajungând la suprafaţă sub forma unor izvoare situate la baza de versant/terasă. Aceste izvoare sunt cu debite
mici, cu tendinţe de secare în timpul verii. În analiza resurselor de apă ale zonei un rol major îl joacă izvoarele
carstice. Cele mai importante sunt situate pe versantul nordic al Platoului Ciumerna şi în zona satului Tecşeşti.
Între acestea amintim:
•

Izvorul Burduvoaia, situat pe pârâul cu acelaşi nume, la limita vestică a Platoului Ciumerna, cu un
debit mediu de 15 l/s;

•

Izvorul Feredeului, la limita nordică a platoului amintit, debit 10 l/s;
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Izv. Cenuşar, în aceiaşi zonă, cu un debit de cca 5 l/s

•

Izvorul Cetii, situat pe platoul cu acelaşi nume, având un debit de 10 l/s;

•

Izvorul din Valea Aldei, cu un debit de cca. 3-5 l/s;

•

Izvorul de la Scăriţa Pravului, cu un debit de cca. 5 l/s.

2.2.5

Consideraţii climatice

Clima
Regimul climatic în această zonă este influenţat de circulaţia generală a curenţilor de aer, dar şi de
structura variată a suprafeţelor pe care se manifestă. Principalele caracteristici climatice care se manifestă în
zonă sunt:
Temperatura medie multianuală se încadrează în jurul valorilor de 2 – 40C, cu temperaturi medii minime
între 4 – 70C şi cea medie maximă 12 – 140C. Temperatură medie maximă multianuală de 220C şi cel puţin 4
luni/an cu temperatură peste 100C.
Aici iernile sunt lungi şi aspre cu perioade geroase cuprinse între 10 octombrie şi 1 mai, şi ninsori între
lunile octombrie şi aprilie, numărul mediu al zilelor cu strat de zăpadă fiind de 150 zile.
Precipitaţiile medii multianuale sunt de 1200 mm cu diferenţieri de 100 - 200 m pe versanţi în funcţie de
expoziţie şi aspect foehnal. Cele mai multe cad primăvara, dar cele mai bogate, sub forma ploilor torenţiale au
loc la începutul verii. Umiditatea relativă atinge valori de 80%, nebulozitatea medie multianuală având valoarea
de 6,5 zecimi.
2.2.6

Consideraţii din punct de vedere al vegetației

Vegetatia si fauna
Comuna Intregalde se intinde pe o suprafata de 8259 ha, aceasta suprafata este dominata de dealuri mai
mult sau mai putin abrupte, cu soluri sarace in humus.
Din aceasta suprafata 3500 ha este padure de esenta fag, salcie, carpen etc. si 4600 ha pasuni si fanete.
Acestea sunt utilizate de locuitorii comunei pentru cresterea animalelor, in special bovine, aceasta fiind singura
sursa de venit a populatiei.
Invelisul vegetal prezinta o mare varietate data de expozitia versantilor, natura rocii si altitudinea care
determina etajarea vegetatiei.
Zona mai inalta este ocupata de padurile de fag in amestec cu gorun, iar pe unele creste apare pinul
silvestru si molidul.
Pajistile secundare ce ocupa locul fostelor paduri de fag defrisate, apartin formatiei de paiusca, iarba
vantului si teposica.
Subetajul gorunetelor este dezvoltat in partea inferioara cu specia caracteristica gorun sau cerul si
stejarul.
In zona stancariilor din Cheile Intregaldei, Piatra Caprei si Cheile Galditei se intalnesc paduri de conifere
la o altitudine joasa, ca efect al inversiunilor termice. Padurile care apar pe tot cuprinsul comunei, sunt deseori
intrerupte de pajisti, fanete si terenuri agricole. Acestea apar in asociatie cu alte specii foioase precum:
carpenul, paltinul, frasinul, teiul, alunul etc.
Stratul ierbos al acestor paduri este constituit din paiusul rosu. Versantii golasi si insoriti, cu substrat de
bolovanis si pietris, cu expozitie nord-vestica, sudica si sud-estica sunt acoperiti de pajisti si stancarie alcatuite
predominant din coada iepurelui, ovascior si o specie de colilie. Local pe versant apar palcuri de arbusti, diferite
specii de scorus, mojdrean, cetina de negi, o specie de maces.
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Masivul sudic ce culmineaza in Varful Plesa Caprei constituie partea cea mai interesanta din chei, intrucat
pe versantul nordic vegeteaza floarea de colt, la una din altitudinile cele mai joase din tara (500 - 810 m).
Poiana narciselor de la Tecsesti conserva o specie ocrotita de mare efect peisagistic-narcisa, numita de
localnici rosculita. Rezervatia se afla in satul Tecsesti fiind proprietate particulara folosita ca livada de localnicul
Ion Petric. In trecut narcisele erau abundente in toate aceste pajisti, arealul Tecsesti-Fulgeriste-Bigla Mare fiind
citat in literatura botanica printre cele mai reprezentative areale cu narcise din Muntii Apuseni, insa datorita
pasunatului excesiv numarul lor a scazut foarte mult, in multe sectoare fiind aproape disparute.
Padurile comunei Intregalde sunt populate cu animale precum: caprior, vulpe, mistret, pisica salbatica ce
constituie un bogat fond cinegetic.
In regiunile calcaroase se intalnesc: fluturasul de stanca, mierla de piatra, lastunul de stanca. O atractie
deosebita o reprezinta fauna piscicola: pastravul indigen, zglavoaca, lipanul si moioaga.
2.2.7

Consideraţii seismice

Din punct de vedere comuna Întregalde
se încadrează în zona de macroseismicitate I = 61 pe scara
MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani, conform S.R.1100/1— 93.
Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I- Prevederi de proiectare pentru
cladiri, indicativ P 100 /1- 2013 teritoriul prezinta o valoare de vârf a acceleratiei terenului ag = 0.10g pentru
cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani și perioada de control (colț) a spectrului de raspuns Tc
= 0.7 sec.
Zona este influențată de seismele mai puternice ce se produc în epicentrul de la curbura carpaților
(Vrancea) și a celor Bănățene. Cutremurele făgărășene, tipic polikinetice, au o durată lungă de manifestare, dar
energie moderată.

2.2.8

Resursele de sol

Datorita caracteristicilor geologice, a morfologiei si a factorilor externi si invelisul pedogeografic a avut
evolutia sa.
In zona carstica din Muntii Trascaului predomina rendzine si rendzine litice, litosoluri rendzinice, cu o
textura grosiera, drenaj bun cu slabe elemente nutritive, sol bun pentru paduri, pasuni si fanete.
Solurile predominante sunt rendzinele cu aparitia frecventa a rocii sub forma de creste, abrupturi,
grohotisuri si blocuri calcaroase. Peretii calcarosi sunt lipsiti de stratul continuu de sol, iar pe unele polite sau
dezvoltat soluri humico-calcice, foarte subtiri, constituite dintr-o pasla de radacini si resturi organice. Pe rocile
necarbonatice s-au format soluri brune acide si brune podzolide.
In zona flisului cretacic, Muntii Metaliferi, predomina soluri muntoase brune luvice in asociatie cu solurile
brune si mezobazice, brune acide. Acestea au o textura mijlocie si grosiera, reactie acida, sol bun pentru pasuni
fanete si culturi agricole.
In zona de lunca a vailor se intalnesc soluri aluvionare de lunca, azonale, mai bogate in substante
nutritive, folosite pentru culturi agricole si fanete.
Pe teritoriul comunei Intregalde nu se intalnesc substante minerale utile, in cantitati semnificative, care
sa faca obiectul unor exploatari.
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Relaţii în teritoriu

2.3.

Comuna Întregalde, este situată în partea centrală a județului Alba, la poalele Munților Trascău, în
bazinul superior al râului Galda și Galdita iar o parte tributara bazinului Râmeț, la o altitudine ce variază între 600
și 900 metri, fiind dominată de Vârful Capra cu o altitudine de 1.211 metri și Muntele Cetii cu 1.234 metri. Prin
așezarea sa geografică, comuna este situată în mare majoritate pe malul celor două râuri:
➔ Glădița ce străbate, satele Sfarcea și Necrilesti
➔ râul Galda străbate satele Ghioncani și Ivanis reunindu-se la o distanță de 1 km de centrul
comunei
De aici în jos se găsesc satele Întregalde care este și centru de comuna și o parte din Mozolești. Satul
Mozolești se întinde și pe un afluent al râului Galda numit Ghilcer. În partea vestică a acestui afluent se afla
satele:
 Dealul-Geoagiului,
 Mărinești,
 Iliești,
 Popești,
 În partea nord est se găsește satul Tecșești.
Pe cale rutieră comuna se situează la aproximativ 38 km față de reședința de județ Alba Iulia pe trasuul
E81 și Dj107k, la 53 km de municipiul Sebeș și autostrada A1 și la 78km municipiul Turda.
Din punct de vedere administrativ, com. Întregalde se află aşezat în centrul judeţului Alba, la o distanţă
de 38 km de reședința de județ , munucipiul Alba Iulia. Comuna este favorizată de apropierea de drumul
european E81(aproximativ 24km est) și de autoastrada A1 și A3 componente a coridorului pan-europene IV.

2.3.1

Documentații la nivel național (Strategia de Dezvoltare Spațială a României / Planul de
Amenajare a Teritoriului Național)

P.A.T.J.- ul ALBA indica teritoriul comunei Întregalde ca facand parte din Centru de Influenta
intercomunala ALBA IULIA care cuprinde 15 teritorii administrative dupa cum urmeza: Cricau, Vintu de Jos, Metes,
Almas, Ighiu, Ciugud, Berghin, Sintimbru, Mihalt, Galda de jos, Stremt, Intregalde.
2.3.2

Documentații la nivel regional și județean (Masterplan-ul Regional pentru Regiunea de
Dezvoltare Centru / P.A.T.J. Alba)

2.3.3

Analiza P.U.G. Întregalde în vigoare – elaborat și aprobat în 1997

2.4.
2.4.1

Activităţi economice
Activităţi de tip industrial şi de construcţii, comert si mestesuguri

Industrie
comert.

In comuna Intregalde industria este reprezentata de societatile comerciale care desfasoara activitati de
Comert si servicii

In ceea ce priveste reteaua de prestari servicii, aceasta nu este foarte dezvoltata. Exista societati
comerciale care activeaza in domeniul comertului.
Magazinele si bufetele fac parte din activitatea de servicii la nivelul comunei Intregalde.
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In comuna Intregalde activeaza urmatorii agenti economici:
Nr. crt. Lista firmelor

Domenii de activitate

1.

S.C BALCAN S.R.L

comert

2.

S.C KATY CRIST STAR S.R.L

3.

I.I FLOREA MARINELA

comert

comert

Din cele prezentate mai sus rezulta un grad redus de modernitate al structurii social - economice a
populatiei active ocupate determinata in principal de ponderea redusa a populatiei in sectorul tertiar.
2.4.2

Silvicultura şi piscicultura

2.4.3

Activităţi agricole şi zootehnice

Cu certitudine, oamenii care s-au stabilit aici, au venit în decursul timpului pe mai multe căi, Unii au
venit dinspre est şi sud, ca fugari de pe unele domenii feudale, alţii dispre nord şi vest, ca şi colonişti aduşi de
principii Transilvaniei şi mai târziu de către austrieci pentru a sprijinii mineritul aurifer din zonă. Acest sprijin se
transpunea în primul rând prin asigurarea materialului lemnos, necesar în minerit şi prin asigurarea necesarului de
hrană, oferit de creşterea animalelor.
Ca şi în alte zone din Munţii Apuseni, agricultura s-a dezvoltat în condiţiile unei economii închise specific
feudale, când schimburile de produse cu zonele de câmpie erau foarte limitate din lipsa căilor de transport.
Ocupaţiile locuitorilor sunt unele specific iobăgeşti, legate de creşterea animalelor şi de prelucrarea lemnului.
Aceştia au fost nevoiţi să-şi lucreze terenurile slab productive şi pietroase de pe versanţii mai puţin abrupţi şi
culmile dealurilor, deseori apelând la extinderea loturilor slab productive prin despăduriri. Pentru a conserva
fertilitatea solului locuitorii satelor din zonă au apelat la sistemul bienal sau treienal de cultivare a terenurilor.
Creşterea animalelor, pe lângă resursele directe pe care le ofereau, asigurau şi gunoiul de grajd, necesar ca
fertilizator natural. Acest fapt făcând posibilă inclusiv extinderea culturilor de cereale mai ales în decursul sec.
XVIII, XIX şi prima parte a sec. XX. Principalele specii cultivate era grâul de primăvară, ovăsul, alacul şi cânepa.
Intensitatea acestor exploatăţii agricole este vizibilă şi astăzi sub forma răzoarelor ce străjuiesc micile loturi
agricole, iar prezenţa colibelor şi a amenajărilor specifice creşterii animalelor ilustrează eforturile depuse pentru
menţinerea acestor exploataţii agropastorale. În jurul caselor oamenii aveau mici grădini pentru legume şi uneori
pomi fructiferi, dar poamele nu se făceau datorită climei aspre şi îngheţurilor de primăvară.
Pe lângă culturile menţionate, restrânse totuşi ca suprafeţe, rolul major în economia aşezărilor l-a jucat
fâneţele şi păşunile, atât de necesare creşterii animalelor. Dar calitatea acestora era foarte slabă, oamenii
plângându-se că sunt seci şi slab productive. Principalele specii de animale crescute în zonă au fost cornutele
mari, atât pentru hrană, cât şi pentru transport şi efectuarea lucrărilor agricole. Ovinele crescute în număr relativ
mare veneau să asigure materia primă necesară industriei casnice, confecţionării articolelor de îmbrăcăminte.
Prezenţa pădurilor seculare de fag asigurau periodic necesarul minim de jir pentru hrana şi creşterea porcilor.
O oglindă a economiei aşezării Întregalde (cu crângurile aparţinătoare) avem din 1936. În lucrarea Munţii
Apuseni, datorată lui Ion L. Ciomac şi Valeriu Popa se arată că aceasta dispunea de11.720 iugăre (iug.) teren din
care: 825 iugăre semănături; 1200 iug. ogoare; 1122 iug. fâneţe; 1000 iug. păduri; 6531 iug. păduri compacte şi
1042 iug. teren neproductiv. Septelul era format din 7 cai; 169 vaci; 219 boi;1888 oi; 332 capre şi 117 porci. Tot
aici erau înregistrate 13 mori (Monografie, 56).
Construcţiile destinate creşterii animalelor (colibe, şuri, iernături) sunt frecvente în zonă, ele adăpostind
atăt păstorii cât şi animalele lor, pe tot timpul anului când terenul era în proces de refacere. Posibilităţile
limitate de transport a furajelor în sat i-au obligat deseori pe localnici să se mute cu animalele dintr-o zonă în
alta, unde aveau furaje, si să stea până acestea se terminau.
O situaţie punctuală despre ocupaţiile, nevoile comunităţilor şi obligaţiile feudale ne sunt oferite de
conscripţiile urbariale din sec. al XVII-lea, dar şi al XIX-lea. Astfel, conscripţia urbarială din 29-30 mai, 1820,
dezvăluie faptul că teritoriul comunei se afla în domeniul Episcopiei de la Alba Iulia, a cărui administrator local
era Gall Iosef din Galda de Sus. Potrivit documentului amintit comunitatea trebuia să predea către administratorul
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moşiei o serie de produse, pe care membri comunităţii şi meşterii le puteau produce. Multe dintre acestea au o
legătură directă cu prelucrarea lemnului, realizarea utilajele de transport, sau alte produse necesare pe domeniu
feudal.
Alte ocupaţii cu o vizibilitate mai mică în economia comunităţii, dar necesare în contextul dependenţei
sociale erau cele de pescari, văsari şi vânători pentru săpânul de domeniu2.
În perioada înterbelică, principalele ocupaţii ale locuitorilor a rămas creşterea animalelor şi cultivarea
plantelor. Are loc un proces de extindere a culturilor agricole: grâu de primăvară, alac şi ovăs. În acelaşi timp o
parte din populaţie îşi asigura cele necesare traiului din exploatarea şi prelucrarea lemnului.
În perioada comunistă au loc schimbări majore la nivelul economiei locale, traduse prin restrângerea până
la dispariţie a cultivării cerealelor în zonele înalte, pâinea necesară fiind aduse din alte părţi. În această perioadă
accentul se pune pe creşterea animalelor. În antiteză cu situaţia economică de la 1936, în 1971 comuna Întregalde
(Incusiv satele Dealul Geoagiului, Ilieşti şi Tecşeşti) dispunea de o suprafaţă agricolă de 4052 ha, din care 3481
păşuni şi fâneţe, 1021 ha teren arabil şi 3478 ha păduri. Efectivele de animale cuprindeau1070 bovine, 2602 ovine,
319 porcine, 28 caprine, 75 cabaline şi 2085 păsări (I. Maier red. - Localităţile jud. Alba, 1971, p.194-195).
Odată cu reabilitarea drumului prin Cheile Întregalde se intensifică exploatarea masei lemnoase din zonă,
tot mai multe camioane încărcate cu buşteni, de la cele trei guri de exploatare forestieră, plecau din zonă spre
fabricile de prelucrare a lemnului. În aceste condiţii forţa de muncă necesară era asigurată pe plan local. Alte
meserii practicate în sat erau 5 morari, croitori, cojocari şi un frizer. Politica economică promovată la nivel
naţional, introduce, alături de ocupaţiile menţionate, posibilitatea accesului la meserii noi, din spaţiul urban,
legate de procesul de industrializare şi construcţii. Încurajarea tinerilor de a pleca la oraş, îngoşând rândurile
proletariatului urban a produs grave perturbaţii demografice a căror efecte se văd astăzi, prin îmbătrânirea şi
moartea unor sate. (La recensământul din 2011 în satul Marineşti mai era un singur locuitor, a cărui vârstă era de
cca. 80 ani).
Sub raport etnic populaţia actualelor aşezări aflate în componenta comuni Întregalde a fost şi a rămas
cvasitotal românească. Pătrunderea şi stabilirea unor locuitori de altă etnie a fost sporadnică, manifestându-se cu
predilecţie în timpul dualismului Austro-Ungar, când administraţia locală era preponderent maghiară. Creşteri de
populaţie alogenă s-a înregistrat între 1880-1910, când numărul acestora oscilează între 12 şi 14 persoane. Sub
raport numeric se înregistrează o creştere continuă de populaţie între 1850 şi 1810, de la 887 la 2224, după care
urmează o perioadă de regres. Între 1920 şi 1941 se reia creşterea populaţiei în mod susţinut, de la 1864 de
locuitori în 1920 la 2385 de locuitori în 1941.
După acest puseu de creştere se înstăpâneşte o nouă perioadă de declin demografic, când populaţia
scade simţitor, de la 2281 în 1956 la 877 în 2002. Acest recul este datorat într-o primă fază politicilor de
industrializare forțată a României din perioada comunistă, când marea majoritate a populației tinere de la sate a
migrat spre oraş în cadrul unui femomen mai larg de proletarizare a populaţiei rurale sub mirajul unui trai mai
bun. După 1989 doar o mică parte dintre aceştia au mai revenit pentru scurt timp acasă, după pierderea locurilor
de muncă, după care a luat amploare un alt fenomen, de migrare internă, dar mai ales externă, spre state ale
Uniunii Europene. Fenomenul s-a accentuat după intrarea României în UE.
Agricultura
In comuna Intregalde, activitatile de baza desfasurate sunt in domeniul agriculturii.
Suprafata totala: 8185 ha din care:

 Suprafata agricola: 2300 ha;
 Suprafata arabila: 104 ha;
 Suprafata pasuni:1231 ha;
 Suprafata fanete:945 ha;
2

Şt. Meteş, 1921, p. 114-119
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 Suprafata neproductiva: 3643 ha;

GENERAL

 Paduri: 2218 ha;
Suprafata neagricola a comunei este de 5895 ha.
Efectivele de animale au scazut in perioada de tranzitie. Desfiintarea sau privatizarea cooperativelor
agricole de productie si a fermelor de stat au avut drept rezultat aparitia unor modificari structurale
semnificative. Neputand utiliza spatiile si dotarile tehnice din fostele unitati de productie intensiva, micii
agricultori s-au bazat pe cresterea animalelor, in principal pentru consum propriu.
Ocupatia de baza a locuitorilor ramane cresterea animalelor in gospodarii individuale, valorificarea lor si a
produselor animaliere fiind pe piata libera. Practicandu-se o agricultura specific montana, locuitorii comunei
folosesc atelaje traditionale (pluguri cu tractiune animala, care si carute), ingrasaminte organice, precum si
pasuni si fanete naturale. Asadar, putem spune ca se practica o agricultura ecologica cu produse de buna calitate.
Pentru sprijinirea familiilor de agricultori, s-a infiintat "Asociatia Crescatorilor de Taurine Intregalde", iar
in vederea obtinerii unor randamente ridicate (imbunatatirea raselor de bovine si a produselor obtinute) o parte
din gospodarii s-au dotat cu utilaje pentru productia animala si vegetala, prin acordarea de facilitati in
achizitionarea lor (motocositori, aparate de muls electrice, generatoare de curent etc).
In comuna Intregalde nu exista insa un centru de colectare, prelucrare si comercializare a produselor
agricole, nici hala agroalimentara.
Targul de marfuri se organizeaza odata pe luna, in a treia saptamana, in ziua de joi.
Caracteristici ale modului de folosinţă a fondului funciar
Producţia agricolă

2.4.3a
2.4.3b

Locuitorii comunei Intregalde detin (capete): 687 bovine, 75
cabaline.

porcine, 1179 ovine, 2151 pasari, 49

Suprafete cultivate si productia principalelor culturi:

2.4.4

CULTURA

SUPRAFATA
CULTIVATA (ha)

PRODUCTIA IN TONE

Porumb

2,39

2,5

Legume

5,95

-

Cartofi

95,60

478

Turism

Obiective turistice
Rezervatiile naturale:

 Cheile Intregalde;
 Cheile Galditei si Turcului;
 Cheile Tecsestilor;
 Piatra Cetii si Poienile cu narcise din Tecsesti (conform Legii nr. 5/2000);
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impreuna cu obiectivele turistice descrise mai jos sunt naturaletea in care omul n-a facut modificari
insemnate.
Obiective turistice apartinatoare cadrului natural, prin numarul mare si valoarea turistica deosebita,
contribuie hotarator la zestrea turistica nationala, ele impunand castrul in aceasta zona, ca relief turistic de prim
rang.
Cheile si defileurile se constituie alaturi de pesteri ca obiective turistice de interes major. Prof. Pompei
Cocean claseaza cheile din bazinul Galda drept complexe morfologice ce functioneaza ca un obiectiv turistic unic.
Fiecare dintre cheile: Intregaldelor, Galditei, Turcului, reprezinta resurse si obiective turistice individuale.
Distantele reduse dintre ele, accesibilitatea lejera, creeaza conditii favorabile vizitarii lor in bloc si in orice
anotimp al anului.
Cheile Galditei, au luat nastere prin intersectarea raului Galdita cu pintenul calcaros al Comarnicilor,
avand forma unui contrafort si acoperit initial de flis. Valea s-a adancit continuu si dupa inlaturarea flisului,
probabil din cauza unor fenomene endocarstice, s-a stabilit rezistenta planseelor, ducand la prabusiri. S-a format
astfel cheia al carei caracter este clar si unanim acceptat, pe o lungime de 1 km.
Cheile Intregaldelor, se desfasoara in aval de localitatea Modolesti, (apartinand comunei Intregalde)
extremitatea vestica a sectorului de cheie corespunde intrarii vaii in muntii Trascau, alcatuiti din calcare
tithonice, care spre Modolesti intra in contact cu formatiunile flisoide, reprezentati de un facies
macroconglomeratic.
Versantul stang al cheii avand expozitie sudica se prezinta extrem de spectaculos, datorita varietatii
microreliefului rezidual, alcatuit din:
̶

creste zimtate,

̶

turnuri stalpi,

̶

forme piramidale,

̶

spintecaturi,

̶

grote,

̶

resturi de marmite etc.

Versantul drept se prezinta in cea mai mare parte impadurit. Din loc in loc rasar varfuri colturoase, guri
de pestera, poduri naturale si grohotisuri ce inainteaza spre padure formand o adevarata, "mare de grohotis".
In ansamblul ei Cheia Intregaldelor impresioneaza prin apropierea si verticalitatea versantilor, dar in
special prin fascinantele microforme ce se retrag spre inaltimi; marturii ale sistemului de modelare morfoclimatic
periglaciar. Prin frumusetea si salbaticia peisajului, constituie o rezervatie naturala 403 ha in cuprinsul careia
vegeteaza renumita floare de colt (nthopodium alpinum varietate intregaldense) aici intalnindu-se la cea mai
joasa altitudine din tara, zada (larix decidua), garofita alba (dianthus speculifolius).
Cheile din Bazinul Turcului. Sunt sapate de paraul omonim si afluentii sai, parau care se varsa in Galdita
cam la jumatatea sectorului de chei. Paraul Turcului are bazinul situat in intregime in zona calcaroasa, avand
forma unei caldari uriase ramificandu-si afluentii ca "nervurile unei frunze" (I.Popescu Argesel). Cheia principala
dezvoltata de paraul Turcului masoara 200 m lungime, retinand atentia prin elementele morfologiei de detaliu:
̶

abrupturi,

̶

creste,

̶

lapiezuri,

̶

varfuri ascutite ce ies deasupra padurii de fag forme acumulative reprezentate de grohotisuri
pleistocene, majoritatea fixate, de sub care tasnesc izvoare cu un debit relativ mare.
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Cheia Tecsestilor. Raul Cetea reprezinta afluentul cel mai lung al Galzii (15 km), strabatand culmile
calcaroase adauga la patrimoniul turistic al bazinului Galda inca doua sectoare de chei:
̶

Cheia Tecsestilor

̶

Cheia Cetii.

Cheia Tecsestilor apartine comunei Intregalde, numele ei provenind de la satul omonim, situat in amonte.
Are o lungime de aproape 500 m, si o orientare generala vest-est, mai putin dezvoltata pe verticala, datorita
amplasarii ei in apropierea obarsiei vaii care a sapat-o. Morfologia versantilor este reprezentata prin abundenta
formelor reziduale (lapiezuri verticale, limbi de grohotis) prezente in deosebi pe versantul stang, cel drept fiind
mult mai impadurit. Cheia Tecsestilor este denumita de localnici (Cotul lui Miron).
Avenurile. In bazinul Galda sunt localizate doua interesante avenuri denumite de localnicii "sunatori" sau
"cantatori" purtand numele generic de "gauri".
Gaura fara fund, dezvoltata la 1118 m altitudine in Piatra Cetii, are o deschidere cu un diametru de 10 m
si o adancime de aproape 70 m. Se prezinta ca o dolina in forma de palnie la partea superioara, mai jos larginduse treptat.
Al doilea aven este localizat in Platoul Poienii Ascunse la 1010 m, neatingand insa dimensiunile primului
aven (16 m adancime) (I.P.Argesel).
Pesterile. Identificate in bazinul Galda sunt in numar de 36 in zona Masivului Ciumerna si Cheile
Intregaldelor. O parte din acestea sunt insa de mici dimensiuni sau situate in locuri inaccesibile, fapt care reduce
substantial valoarea turistica potentiala. Detasata ca marime, forme de concretionare si posibilitatii de acces,
Pestera Bisericuta, (kapalasburlang), situata pe versantul drept al Galditei, sub varful Ciuha, la 1150 m altitudine.
Accesul se face pe drumul Intregalde - Necrilesti, urmandu-se poteca folosita de localnici pentru iesirea in
Ciumerna. Este o fosila, relativ uscata cu galerii dispuse pe doua nivele a caror lungime constatata este de 310 m,
si o deschidere de circa 8 m. Probabil infatisarea si pozitia ei stranie i-a atras numele de "popa", iar pesterii
numele de "Bisericuta". Ofera conditii de vizitare in orice anotimp si cu orice fel de echipament, dar numai in
etajul superior, etajul inferior necesitand echipamente speciale de alpinism. Pesterile de la Poiana Ascunsa sunt
in numar de trei:
̶ Pestera nr. 1 situata la 1120 m altitudine, sub Coltul Poienii este accesibila pe o distanta de cativa
zeci de metri. Prezinta o ramificatie scurta in partea dreapta, unde se afla scurgeri parietale
deosebite, una denumita sugestiv "orga".
̶ Pestera nr. 2 se afla la sud cu 150 m, intr-un punct mai greu accesibil.
̶ Pestera nr. 3 este o mica grota de 10 – 12 lungime, situata mai la sud.
Pesterile din Cheile Intregalde sunt in general de mici dimensiuni si apar la diferite altitudini pe ambii
versanti cu abrupturi si creste, omniprezente in toata zona montana a bazinului Galda. Datorita inclinarii mari a
versantilor, ei se prezinta cu roca unda la suprafata, fapt ce sporeste valoarea pozitionala in cadrul peisajului,
starnind interesul atat pentru turism, cat si pentru amatorii de alpinism.
Obiectivele turistice antropice se constituie drept elemente derivate din procesul de interconditionare a
omului cu muntele (carstul) statornicit in aceasta zona inca de multe secole. Elemente ale culturii materiale si
spirituale prezente aici, prezinta o mare varietate avand o valoare deosebita. Ele demonstreaza inca o data
permanenta si continuitatea poporului roman in spatiul carpatin (V. Cucu 1984).
Asezarile reprezinta particularitati structurale tipice ce le confera acestora un grad accentuat de inedit.
Tipic reprezentat este satul de munte risipit sau izolat. Formele de relief cu pante abrupte si stancoase au impus
ca forma arhitecturala, specifica, casele in forma de dreptunghi perfect ingust, alungit, cu un capat sprijinit de
coasta dealului sau poala muntelui, iar celalalt capat spre drum, compensandu-se diferenta de nivel intr-un
demisol numit casa de jos, cu ochiuri mici dreptunghiulare de diferite marimi. Acest demisol serveste ca locuinta
de vara sau ca a doua incapere a pivnitei. Camerele sunt insirate una langa alta, cu comunicare intre ele, de cele
mai multe ori cu comunicare in culoarul comun numit tarnat inchis cu geamuri incadrate intr-o rama de lemn cu
ochiuri mici dreptunghiulare de diferite marimi. Stalpii sprijinitori ai tarnatului sunt mai subtiri la capatul de jos si
mai voluminosi in partea de sus unde au drept podoaba trei crestaturi ascutite. Acoperisul, la unele nu este prea

R A U M P L A N D E S I G N - NOI.2018

MEMORIU GENERAL ÎNTREGALDE

31

J40 / 15405 / 2008,

Cod Unic de Inregistrare

RO 24446613,

Municipiul Bucuresti, Sector 3, Str. Traian Popovici, nr. 128, Bloc B4A, Et. 5, Ap. 35
Municipiul Sibiu, Strada Oituz, nr. 12, bloc 12, sc. 1, et. 1, ap. 3

Tel : 0740155225 / 0744612245
E – M a i l: office@raumplandesign.ro

SR EN ISO 9001:2015

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA

MEMORIU GENERAL
inalt si facut din sindrila, iar altele au acoperisul mai inalt si facut din paie. Materialul de constructie, de baza,
este lemnul de diferite proveniente. Bustenii si blanile sunt folosite la partea exterioara a peretilor, la tavan si
podea. Partea interioara a peretilor este alcatuita din doua straturi. Unul din stalpi batute cu cuie, iar altul din
lipituri facute din pamant, pleava de grau si apa.

Din punct de vedere arhitectural, teritoriul administrativ al comunei Întregalde, abordat în cadrul acestui
studiu, se remarcă prin prezenţa unor obiective de interes istoric şi arhitectural, prezenţă materializată prin
existenţa unor obiective clasate ca monumente de patrimoniu, dar şi prin existenţa unui număr important de alte
obiective, care pot îndeplini criteriile minimale de clasare, cel puţin la nivelul unor obiective de interes local.
Potrivit Listei Monumentelor Istorice din 2010, pe teritoriul administrativ al comunei Întregalde se află o
singură categorie de monumente clasate: monumente /ansambluri istorice, atât de importanţă locală (Biserica
Sf. Ilie din Întregalde), cât şi naţională (Biserica Sf. Arhangheli din Cristeşti-Dealu Geoagiului). În urma analizelor
efectuate asupra listelor de patrimoniu în raport de situaţia din teren se impun câteva observaţii:
În cadrul studiului de faţă construcţiile valoroase au fost identificate după următoarele criterii:
•

Vechimea clădirilor - clădirile istorice vechi, inclusiv ruinile unor construcţii de aceia-şi natură sunt o
mărturie a evoluţiei urbanistice a localităţilor situate în actualul teritoriu administrativ.

•

Studiu stilistic, relevă faptul că cele mai vechi clădiri, care se păstrează sunt cele ecleziastice; Biserica
de lemn „Sf. Arhangheli” din Dealu Geoagiului, care conservă importante elemente de arhitectură
tradişională românească, precum prispa/târnaţul cu coloane din lemn, frumos ornamentate. Bisericile de
aici păstrează anumite caracteristicvi, precum delimitarea dintre naos şi pronaos, turnul clopotniţă scund,
realizat din lemn placat la exterior cu lemn şi foişor prevăzut cu arcade deschis (Ghioncani, Popeşti şi
biserica veche din Necrileşti) sau închis (Intregalde, Gristeşti).

•

Alte elemente arhitecturale de tradiţie populară sunt reprezentate de instalaţiile hidotehnice, unele
datând din sec. XVIII şi XIX, precum morile de apă (Moara de apă a familiei Clambă Nicolae din Ivăni,) şi
văltorile (Văltoarea familiei Macavei Şonea din Floreşti-Întregalde; Vâltoarea din Ghioncani; Vâltoarea lui
Gan Vasile etc.). Alături de acestea, în satele de munte Ilieşti, Marineşti, Popeşti dar şi în alte sate mai
pot fi găsite multe gospodării vechi, de secol XVIII sau XIX.

Bisericile din zonă sunt exemple vii de arhitectura religioasă românească, aşa cum este ilustrată de
lăcaşele de cult ortodoxe din satele comunei Întregalde. Acestea conservă stilul tradiţional al bisericilor
românesti de tip sală, cu naos şi pronaos delimitate spaţial şi absidă decroşată, realizate din lemn.
Casele tradiţionale, sunt importante prin:
•

•

Valoarea lor istorică şi tradiţională. În această categorie sunt incluse clădiri şi situri/gospodării care
conservă imaginea satului tradiţional, a modului cum ţăranul român de pe aceste locuri s-a raportat la
relaţia sa cu mediul, la modul său de viaţă, la resursele sale economice şi preocupările sale artistice.
Amintim în acest context:
•

Casa familiei Hârbea Viorica din satul Ilieşti, datând după toate probabilităţile de da
sfârşitul sec. al XVIII-lea sau începutul sec. XIX. Pentru aceasta prezentăm în Anexe fișa.

•

Casa familiei Ciulea din cătunul Hârbeşti, compusă din două camere, târnaţ pe două laturi
şi o pivniţă. Pe o grindă se păstrează data construcţiei – 1867.

•

Clădirea fostei şcoli confesionale din satul Întregalde, realizată din lemn la 1885, prin
contribuţia parohului loculuinIoan Nistor. În această clădire funcţionează în prezent
Expoziţia etnografică.

•

Alte case şi construcţii realizate din lemn, pe fundaţie de piatră de către populaţia
românească din satele comunei, precum morile de apă cu roată verticală sau vâltorile
care se mai păstrează etc.

Valoare istorică şi ambientală, dată de existenţa unor străzi, clădiri şi situri, care păstrează memoria unor
evenimente sau personalităţi istorice, a unor obiective de sec. XIX şi începutul sec. XX, precum: Moara
familiei Clambă; a casei parohiale din satul Cristeşti; sau a casei care astăzi adăposteşte Colecţia
etnografică a comunei Întregalde.
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valoare ambientală, deoarece acesta păstrează cel mai bine identitatea şi caracterul imaginii satului
tradiţional, oglindită în proporţiile clădirilor şi ansamblurilor, culoare, vegetaţie conexă (livezi, pădure)
etc., care trebuie conservate atunci când există sau trebuie refăcute în cazul siturilor singulare sau a
celor disparate.

Pentru rezolvarea problemelor legate de regimul de conservare şi protecţie al obiectivelor menţionate,
unul dintre obiectivele de bază rămânând stabilirea clară a monumentului/ansamblului protejat sau care necesită
protecţie, a posibilităţilor sale de conservare şi reinserţie în circuitul edilitar şi utilitar sau de altă natură.
Pe lângă construcţiile protejate prin lege, în teritoriul administrativ al comunei sunt prezente şi alte
obiective/ansambluri a căror valorare istorică, arhitecturală, artistică, tehnică sau de altă natură, care le califică
pentru includerea în lista monumentelor protejate. Între acestea menţionăm; Biserica de lemn din Ghioncani,
Biserica de lemn din satul Popeşti sau cea din satul Tecşeşti.
Turism si agroturism
→

dezvoltarea infrastructurii turistice;

→

transformarea obiectivelor culturale din comuna Intregalde in obiective turistice, inclusiv
includerea lor intr-un circuit turistic;

→

promovarea comunei Intregalde;

→

dezvoltarea infrastructurii de cazare pentru asigurarea unui minim de spatii de cazare in zona
(stimularea infiintarii de pensiuni turistice si agroturistice si amenajarea unui spatiu de
campare);

→

infiintarea unor unitati de alimentatie publica pentru sustinerea activitatii de turism;

→

construirea unui Centru de informare si promovare turistica;

→

promovarea turismului cultural si de agrement;

→

introducerea comunei Intregalde in circuite turistice culturale;

→

implementarea si dezvoltarea agroturismului si a turismului ecologic;

→

crearea si organizarea de evenimente si actiuni axate pe specificul local;

→

schimburi cultural-turistice si proiecte de infratire a comunei cu alte localitati din tara si
strainatate;

→

promovarea comunei prin mass-media la nivel local si national;

→

elaborarea a diferite materiale de prezentare si promovare a comunei (brosuri, pliante, catalog de
promovare a comunei, site web de promovare, monografia comunei, brosura intr-o limba de
circulatie internationala etc.).

Ca urmare a implementarii acestor proiecte, se vizeaza obtinerea urmatoarele efecte:
❖ cresterea numarului de turisti pe raza comunei Intregalde;
❖ realizarea unor circuite turistice care sa cuprinda principalele obiective turistice de pe raza
comunei;
❖ crearea de locuri de munca;
❖ atragerea de noi investitori in comuna;
❖ atragerea de noi venituri pentru administratia publica locala.

2.4.5

Instituţii şi servicii publice
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Populaţia. Elemente demografice şi sociale
Densitatea populaţiei

2.5.
2.5.1

GENERAL

Populaţia ocupă un loc central în activităţile de urbanism şi amenajarea teritoriului, implicând
cunoaşterea a trei categorii de aspecte:
̶

necesităţile obiective de dezvoltare;

̶

potenţialul cantitativ-demografic al populaţiei;

̶

potenţialul calitativ al populaţiei.

Câteva dintre argumentele considerării populaţiei în planurile de urbanism general se referă la rolul
acesteia ca factor central de care se ţine seama în elaborarea soluţiilor de dezvoltare, de beneficiar al tuturor
măsurilor de dezvoltare care au ca finalitate creşterea nivelului de trai al acelei populaţii şi de realizator al
dezvoltării.
Conform cadrului metodologic de elaborare al P.U.G., populaţia este tratată şi din punct de vedere
cantitativ-demografic: efectivul populaţiei, repartizarea în teritoriu, mişcarea populaţiei, structura şi evoluţia
populaţiei. Aceste aspecte cantitative folosesc drept criterii în elaborarea soluţiilor de amenajare urbanistică şi a
teritoriului, respectiv:
1. Fundamentarea deciziei de extindere/reducere a teritoriului intravilan destinate locuirii în acord cu
creşterea/scăderea numărului populaţiei;
2. Luarea unor decizii privind dotările necesare la nivel de localitate bazate pe cunoaşterea nevoilor
specifice ale diferitelor grupe de vârstă în funcţie de ponderea acestora în total populaţie;
3. Fundamentarea viitoarelor decizii de investiţii ale administraţiei locale în funcţie de tendinţele
demografice pentru următorii 10 ani legate spre exemplu de echiparea tehnico-edilitară, dotările
culturale, sociale, educaţionale etc.;
4. Analiza din punct de vedere demografic a resurselor umane necesare dezvoltării economiei locale etc.
Analiza socio-demografică este utilă atît în fundamentarea proiectării cît şi în identificarea resurselor şi
mecanismelor sociale de implementare a proiectelor de urbanism şi în evaluarea consecinţelor sociale ale
realizării soluţiilor de urbanism.
Analiza demografică a folosit date din surse oficiale, respectiv Institutul Naţional de Statistică, Baza de
date TEMPO online pentru Fişa localităţii şi Direcţia Regională de Statistică Alba pentru recensămintele populaţiei.
Tipurile de date şi instituţiile ce le furnizează:
1. Recensămintele populaţiei sunt furnizate de către Direcţia Regională de Statistică Alba.
Recensământul populaţiei este o înregistrare exhaustivă a populaţiei la nivel naţional ce se
efectuează cu o periodicitate de aproximativ un deceniu. Scopul este obţinerea la momentul de
referinţă al recensământului a unor date complete despre starea populaţiei. Variabilele principale
sunt: sexul, vârsta, starea civilă, numărul şi vârsta copiilor, locul naşterii, locul domiciliului şi al
reşedinţei, naţionalitatea, limba maternă, şcolaritatea, ocupaţia etc. Pentru statistica demografică
recensământul reprezintă un punct de reper, toate calculele demografice ulterioare raportându-se la
valorile cenzitare, urmând a se reface în funcţie de acestea. Au fost utilizate rezultatele
Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din 2002 şi 2011.
2. Fişa localităţii Întregalde a fost furnizată de INS, respectiv de baza de date TEMPO online. Fişa
localităţii prezintă date demografice, economice, structura salariaţilor, infrastructura fizică a
localităţii, dotările etc.
Numărul locuitorilor şi evoluţia populaţiei
La recensământul din 20 octombrie 2011, populaţia comunei Întregalde număra 577 locuitori, în scădere
faţă de recensământul din 2002 cu 300 persoane, reprezentând o diminuare cu 34%. Dacă urmărim evoluţia
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populaţiei din 1992 până în 2017 (populaţia cu domiciliul în localitate la 1 iulie), observăm o reducere dramatică a
acesteia, la jumătate din efectivul înregistrat în anul 1992.
1400

Evoluţia populaţiei comunei Întregalde
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Sursa: INS, Baza de date Tempo online
Acest proces de depopulare a început în perioada industrializării
şi continuă în prezent, fiind determinat de migraţia tinerilor şi
de scăderea semnificativă a ratei natalităţii. Trendul de scădere
a numărului populaţiei îl regăsim în mediul rural din judeţul
Alba, conform graficului de mai jos, însă depopularea este mai
accentuată în zonele montane, izolate, care se află la limita
administrativă între judeţe, zone cu conectivitate slabă rutieră
etc.
Aşa
cum
arată
graficul
alăturat,
(sursa:
http://www.aidainteractiv.ro/files/0.4
%20-%20Populatie%20.pdf), tendinţa de diminuare a populaţiei
este mai accentuată în mediul rural din judeţul Alba.

2.5.2

Structura populaţiei pe sexe, vârste, religie si etnie

Structura demografică pe sexe
În anul 2011, populaţia comunei Întregalde avea o structură demografică excedentar masculină (mai mult
cu 35 bărbaţi), respectiv 421 femei la 456 bărbaţi. Din graficul de mai jos se observă faptul că populaţia peste 55
ani este feminizată, în timp ce populaţia tânără şi adultă este preponderent masculină.
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Structura pe grupe de vârste şi sexe a populaţiei comunei Întregalde la
recensământul din 2011
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba
Structura pe grupe de vârstă
Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă permite evaluarea nivelului de îmbătrânire al populaţiei3.
După cum se observă în graficul reprezentând populaţia la momentele 2002 şi 2011, toate grupele de vârsta au
scăzut ca efectiv, însă se observă procesul ireversibil de îmbătrânire demografică prin scăderea numărului
tinerilor. Scăderea cu 60% a numărului tinerilor în 2011 faţă de 2002 va afecta evoluţia socio-economică a
comunei Întregalde, al cărui efectiv demografic total a ajuns la mai puţin de 600 persoane. Dacă în anul 2011 au
fost recenzate 203 persoane cu vârsta între 0-19 ani, în anul 2011 au fost înregistrate doar 82. Izolarea comunei,
resursele limitate educaţionale vor determina migrarea familiilor către mediul rural mai bine dezvoltat din
proximitate sau către centrele urbane apropiate. Efectivul redus de populaţie tânără va da naştere unui număr
mai mic de nou-născuţi, astfel că baza piramidei se va micşora în continuare şi contribui la accentuarea procesului
de îmbătrânire demografică.
Pe termen mediu, efectivele reduse de populaţie născute după 1990 care în anul 2011 erau deja la vârsta
fertilităţii, ~20 ani, sunt caracterizate de un comportament reproductiv modern şi au o mai mare determinare
spre migraţie în contextul liberei circulaţii a persoanelor. În consecinţă, contribuţia lor demografică va fi mai
scăzută comparativ cu generaţiile anterioare.

Evoluţia structurii populaţiei pe grupe de vârste între recensăminte,
comuna Întregalde
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba
Modificările în structura pe grupe de vârstă arată un proces accentuat de îmbătrânire demografică, proces
care se constată şi la nivelul mediului rural din judeţul Alba.

3

populatia tânără s-a considerat între 0-19 ani, cea adultă între 20-64 ani şi cea bătrână peste 65 ani.

R A U M P L A N D E S I G N - NOI.2018

MEMORIU GENERAL ÎNTREGALDE

36

J40 / 15405 / 2008,

Cod Unic de Inregistrare

RO 24446613,

Municipiul Bucuresti, Sector 3, Str. Traian Popovici, nr. 128, Bloc B4A, Et. 5, Ap. 35
Municipiul Sibiu, Strada Oituz, nr. 12, bloc 12, sc. 1, et. 1, ap. 3

Tel : 0740155225 / 0744612245
E – M a i l: office@raumplandesign.ro

SR EN ISO 9001:2015

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA
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Total

2002
203
457
217
877
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2011
2002%
2011%
2002/2011
82
23,1%
14,2%
-121
291
52,1%
50,4%
-166
204
24,7%
35,4%
-13
577
100,0%
100,0%
-300
Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba

%
-59,6%
-36,3%
-6,0%
-34,2%

Ponderea populaţiei tinere, 0-19 ani a scăzut dramatic de la 23 la 14%, cea adultă a scăzut cu un punct
procentual iar cea în vârstă a crescut cu 10%, de la 25 la 35%. În cifre absolute, scăderea efectivului de populaţie
tânără a fost cu 121 persoane (-60%), modificare care afectează situaţia dotărilor educaţionale.
Structura pe grupe de vârste a
populaţiei comunei Întregalde, 2002

Structura pe grupe de vârste a
populaţiei comunei Întregalde, 2011
14%

23%

25%

35%
0-19 ani

0-19 ani

20-64 ani

20-64 ani

peste 65 ani

peste 65 ani
51%

52%

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba
Piramida vârstelor pe grupe anuale de vârstă redă imaginea fidelă a populaţiei comunei Întregalde.
Repartiţia populaţiei după sex şi vârstă poartă denumirea de structură demografică fundamentală. Reprezentarea
grafică a acestei repartiţii este piramida vârstelor care sintetizează istoria demografică pentru o perioadă de 100
ani. Cele 100 clase de vârstă corespund celor 100 generaţii apărute în decurs de 100 ani. La data apariţiei sale,
fiecare generaţie are un efectiv numeric.
Piramidele vârstelor, reprezentate pe grupe cincinale pentru recensămintele din 2002 şi anul 2011, permit
observarea principalelor schimbări care au avut loc în structura demografică a populaţiei în ultimul deceniu.
Piramida anului 2002 arată tendinţa de reducere a populaţiei tinere. Se pot observa de asemenea fenomene
demografice în desfăşurare: îmbătrânirea populatiei-excedent feminin la grupa de vârstă peste 65 ani, reducerea
continuă a bazei piramidei, contingent redus de populaţie adultă în vârstă de muncă.
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Piramida vârstelor populaţiei comunei Întregalde la recensământul din
anul 2002
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba
Imaginea piramidei în anul 2011 arată schimbările dramatice survenite în cei 9 ani intercenzitari: scăderea
corpului piramidei prin depopulare, reducerea semnificativă a numărului tinerilor, menţinerea unui număr
redus de adulţi şi creşterea numărului persoanelor în vârstă faţă de anul 2002.
Piramida vârstelor populaţiei comunei Întregalde la recensământul din
anul 2011
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba
Piramida comparativă a vârstelor arată reducerea numărului tinerilor în 2011 faţă de anul 2002, scăderea
efectivelor adulţilor şi creşterea numărului persoanelor în vârstă.
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba

Indicele vitalităţii populaţiei, calculat prin raportarea populaţiei tinere (0-14 ani) la populaţia vârstnică
(peste 65 ani), avea în anul 2011 valoarea de 0,3, mult sub nivelul dorit de 1,5, nivel care nu va asigura înlocuirea
generaţiilor. Din punctul de vedere al structurii demografice care împarte populaţia după grupele de vârstă în
populaţie activă (15-64) şi inactivă (0-14 ani şi peste 65 ani), raportul de dependenţă arată creşterea dependenţei
persoanelor inactive de cele active de la 75 la 80 în perioada 2002 – 2011, reflectând scăderea numărului
persoanelor active. Modificarea acestui raport nu e accentuată, explicaţia constituind-o scăderea efectivului
tinerilor şi a persoanelor în vârstă, însă valoarea în sine este ridicată dacă o comparăm cu cea din mediul rural de
la nivelul judeţului Alba.
An

Total
populaţie

Populatie inactiva 0-14 şi
peste 65 ani

2002

877

376

2011

577

256

Populatie activă
(15-64 ani)

Raport de dependenţă demografică

100 persoane active susţin economic 75 persoane
inactive
100 persoane active susţin economic 80 persoane
321
inactive
Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba
501

Structura etnică
Din punct de vedere a structurii etnice, populaţia comunei Întregalde este formată în majoritate din
români, 94,8%.
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2002
2011

GENERAL

Total

Români

Maghiari

Nedeclaraţi

877

875

2

577

547

1

0
29

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba
2.5.3

Mişcarea naturală şi miscarea migratorie

2.5.4

Forța de muncă din comuna Întregalde

Nivelul de instruire al populaţiei, resursele de muncă şi populaţia ocupată
Analiza nivelului de instruire al populaţiei comunei Întregalde între 2002 şi 2011 arată o multiplicare de 8
ori a numărului celor care au absolvit o formă de învăţământ superior. S-a dublat de asemenea numărul celor care
au absolvit învăţământul postliceal şi de maiştri. În schimb, s-a redus numărul celor care au absolvit învăţământul
profesional şi de ucenici, gimnazial şi primar. Numărul celor care nu au absolvit nicio şcoală a scăzut de
asemenea faţă de 2002 cu 87%. Per ansamblu, se evidenţiază o creştere a calităţii resurselor umane.
Nivelul şcolii absolvite

2002

2011

2002/2011

2002/2011 (%)

2002 (%)

2011 (%)

Total

764

551

-213

-27,9%

100,0%

100,0%

superior de lungă şi scurtă durată

1

9

8

800,0%

0,1%

1,6%

postliceal şi de maiştri

3

7

4

133,3%

0,4%

1,3%

liceal

52

72

20

38,5%

6,8%

13,1%

profesional şi de ucenici

71

36

-35

-49,3%

9,3%

6,5%

secundar inferior (gimnazial)

300

232

-68

-22,7%

39,3%

42,1%

primar

247

183

-64

-25,9%

32,3%

33,2%

fără şcoală absolvită

90

12

-78

-86,7%

11,8%

2,2%

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba
Din graficul de mai jos se observă faptul că cei care au terminat doar gimnaziul au ponderea cea mai mare
42%, fapt semnificativ care arată un nivel redus de educaţie determinat de nivelul scăzut al actului educaţional
din comună, lipsa de atracţie pentru revenire în comună etc. O pondere mare o au şi persoanele care au absolvit
învăţământul primar. Fapt îngrijorător, contrar tendinţelor din mediul rural, a crescut ponderea persoanelor care
au absolvit o formă inferioară de şcolarizare, ponderea acestora fiind majoritară, respectiv 71,6% în 2002 şi 75,3%
în 2011. Chiar dacă a crescut numărul celor care au absolvit o formă de învăţământ superior (de la 1 la 9),
ponderea acestora în populaţie este nesemnificativ 1,6% şi nu poate determina în sine creştere economică.
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Populaţia comunei Întregalde după nivelul de instruire
la recensământul din 2002, comuna Întregalde
0,1% 0,4% 6,8%
11,8%

GENERAL

Populaţia comunei Întregalde după nivelul de instruire
la recensământul din 2011, comuna Întregalde
1,6% 1,3%

9,3%

2,2%

superior de lungă şi
scurtă durată

superior de lungă şi
scurtă durată

13,1%

postliceal şi de maiştri

postliceal şi de maiştri

33,2%

liceal

32,3%

6,5%

liceal

profesional şi de ucenici

profesional şi de ucenici

secundar inferior
(gimnazial)

secundar inferior
(gimnazial)

primar

primar

39,3%
fără şcoală absolvită

fără şcoală absolvită

42,1%

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba
Populaţia activă economic reprezintă, conform definiţiei Institutului Naţional de Statistică, „… toate
persoanele care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de
referinţă, incluzând populaţia ocupată şi şomerii”. Populația activă înglobează populația ocupată și cea
neocupată, șomerii, și este expresia forței de muncă din societate, ca disponibilitate. Din datele de mai jos se
observă faptul că populaţia ocupată s-a redus cu 5% între recensăminte în contextul scăderii numărului populaţiei
cu 34,2%.
Total
stabilă

populaţie

Total
ocupată

2011

577

324

2002

877

341

2002/2011

-300

-17

%

-34,2%

-5,0%

populaţie

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba
Evoluţia populaţiei în vârstă de muncă 15-64 ani arată o scădere dramatică a numărului acestora la mai
puţin de jumătate, de la 798 în anul reper 1992 la 356 în 2017. Îmbătrânirea populaţiei, migraţia spre centrele
urbane sau spre alte ţări a determinat ca zonele rurale în general să aibă o cotă mai mică din populaţia în vârstă
de muncă. Acest fapt înseamnă o capacitate mai mică de a lucra terenurile şi scade astfel productivitatea în
sectorul agricol.
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Evoluţia populaţiei în vârstă de muncă 15-64 ani în comuna Întregalde
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Sursa: INS, Baza de date Tempo online
Structura populaţiei după statutul profesional arată faptul că nu există societăţi agricole pe teritoriul
comunei (comuna nu a fost colectivizată din cauza reliefului montan) şi nici asocieri în cadrul unor ferme mici,
cele mai multe persoane lucrând în gospodărie (lucrători pe cont propriu sau lucrători familiali neremuneraţi).
Ponderea salariaţilor este redusă, 19%, persoanele angajate lucrând în instituţiile locale Primărie, şcoală,
poliţie, Ocol Silvic, Biserică.
Total
stabilă

populaţie

Total
ocupate

persoane

salariat/ angajat

lucrator
propriu

pe

cont

lucrator
familial
neremunerat

Total

577

324

62

126

136

Masculin

295

203

38

75

90

Feminin

282

121

24

51

46

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba
Analiza numărului lucrătorilor familiali neremuneraţi (persoana care-şi exercită activitatea într-o unitate
economică familială -gospodăria ţărănească (de fermier)- condusă de un membru al familiei sau o rudă, pentru
care nu primeşte remuneraţie sub formă de salariu sau plată în natură. Dacă mai multe persoane dintr-o
gospodărie lucrează în gospodăria agricolă proprie, una dintre acestea – de regulă, capul gospodăriei – este
considerat lucrător pe cont propriu, iar ceilalţi – lucrători familiali neremuneraţi). (sursa
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=302&id=2255)
Total populaţie
stabilă

total persoane
ocupate

salariat/

lucrator pe cont
propriu

lucrator
familial
neremunerat

2002

877

341

90

131

120

2011

577

324

62

126

136

2002/2011

-300

-17

-28

-5

16

%

-34,2%

-5,0%

-31,1%

-3,8%

13,3%

angajat

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba
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În condiţiile în care numărul total al populaţiei a scăzut prin reducerea segmentului populaţiei în vârstă
de muncă (scade numărul salariaţilor cu 1/3), a scăzut şi populaţia ocupată, ponderea cea mai mare a acesteia
fiind inclusă în economia de subzistenţă.
Interesantă este situaţia pe satele componente în ceea ce priveşte lucrătorii familiali neremuneraţi,
expresie a economiei de subzistenţă. Analiza la nivelul teritoriului a distribuţiei lucrătorilor familiali
neremuneraţi evidenţiază câteva localităţi cu o pondere peste media comunei de 42%, respectiv Tecşeşti,
Sfârcea, Popeşti, Marineşti, Dealu Geoagiului, unele dintre ele fiind foarte îndepărtate de drumul judeţean,
greu accesibile sau având un număr foarte redus de locuitori (Popeşti şi Marineşti).
Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi în total persoane ocupate la
recensământul din 2011
TECSESTI

50,0%
48,4%

SFARCEA
POPESTI
NECRILESTI
MODOLESTI
MARINESTI

71,4%
40,7%
35,4%
80,0%
38,5%

IVANIS
ILIESTI

30,0%
35,5%

GHIONCANI
DEALU GEOAGIULUI
SAT INTREGALDE

64,5%
20,0%

COMUNA INTREGALDE
0,0%

42,0%
10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, INS, Baza de date Tempo online
Structura pe ramuri economice a populaţiei ocupate arăta că cele mai multe persoane ocupate sunt de
sex masculin, 203 faţă de doar 119 femei, iar domeniul de activitate în care lucrează cei mai mulţi locuitori
este agricultura, 255 din 322, reprezentând 80%. Alte domenii de activitate sunt industria prelucrătoare
(prelucrarea lemnului), comerţ-foarte slab dezvoltat, hoteluri şi restaurante de asemenea subdezvoltat faţă de
potenţialul turistic existent etc.
Populaţia ocupată pe ramuri de activitate comuna Întregalde, 2011 (număr
persoane)
Producere bunuri/servicii consum propriu

11

Alte activitati de servicii

5

Sanatate si asistenta sociala

3

Invatamant

4

Administratie publica

7

Hoteluri si restaurante

3

Transport si depozitare

8

Comert, repararea autovehicule

5

Constructii

3

Distributia apei; salubritate

3

Industria prelucratoare

14

Agricultura, silvicultura
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba
Urmând trendul de scădere a numărului populaţiei în vârstă de muncă, în ultimii ani a scăzut numărul
şomerilor, aşa cum se vede în graficul de mai jos.
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Evoluţia numărului şomerilor în comuna Întregalde
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Sursa: INS, Baza de date Tempo online

2.6.
2.6.1

Circulaţia
Caracteristici ale schemei stradale existente şi aspecte critice

Circulaţia auto, în interiorul teritoriului administrativ al localității, este în prezent asigurată de
străzi/drumuri de categoria a III-a și a IV-a. Reţeaua de străzi are o dezvoltare cu preponderență longitudinală,
de-a lungul DJ107, DC100 și DC76 este influențată de relieful deluros.

Valori de trafic la nivel teritorial
În interiorul intravilanului s-au făcut măsurători de trafic pentru traficul din localitate. Măsurătorile au
fost efectuate în luna martie a anului 2018 pe DJ107k la intersecție cu DC100, în sat ÎNTREGALDE.
Datele de trafic culese pot fi folosite pentru identificarea fluxurilor majore din localitate, intensitatea
traficului pe reţeaua majoră de căi de comunicaţii şi identificarea străzilor a căror capacitate de preluare a
traficului este depaşită prin indicele “debit-capacitate” (raportul dintre traficul înregistrat şi capacitatea de
preluare a străzii exprimată în vehicule etalon).
Debitele maxime de serviciu pentru drumuri cu o bandă de circulație (vehicule etalon/ora și banda) pentru
diferite tipuri de niveluri de serviciu ale drumurilor sunt date în tabelul nr. 8 din Normativul PD 189-2000
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Tabel nr.2 – Debite maxime de serviciu pentru doua benzi de circulatie conform
PD 189-2000
Conform PD 189-2000 pentru drumuri cu o bandă de circulație (tabel 8) debitul maxim de serviciu pentru doua
benzi de circulatie aferent DJ107H în zona de studiu este de 1350 vehicule etalon/ora.
În urma recenziei traficului, realizat în cele trei puncte, s-au cules următoarele date.
Punct de
măsurare
1

Denumire stradă
DJ107k intersecție
cu DC100 sat
Întregalde

Nr. benzi
pe sens

Valori de trafic
maximă
înregistrată
(Vet./h)

Capacitate
Vet./h pt.
V=50km/h

Indicele
debitcapacitate
%

1

53

1350

4%

Tabelul nr. 3 Indicele debit-capacitate
Conform datelor din tabelul nr. 3 se constată că în intravilanul localităţii Dj107k are în prezent un debit
de autovehicule etalon cuprins între 4 și 9% din capacitatea de preluare a drumului.
Concluziile rezultate din măsurătorile de trafic:
-

Fluxurile majore de circulație auto se desfășoară de-a lungul drumului DJ107k pe direcția E-V

-

Pe DJ107k se înregistrază doar trafic de local.

-

Pe DJ107k se desfăşoară mare parte din traficul din localitate.

-

Traficul înregistrat nu depăşeşte 10% din capacitatea de preluare.

Restul străzilor şi drumurilor din localitate nu au fost cuantificate valoric în cadrul studiului deoarece s-a
constatat că acestea au un trafic neglijabil ca valoare și aport în circulaţia de ansamblu din comuna Întregalde.
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Transportul în comun

Transport rutier
Datorită dimensiunii mici a localităţii (o populaţie de aproximativ 934 de locuitori) reţeaua de transport
persoane a comunei Întregalde se rezumă la traseele judeţene şi interjudeţene. Aceste trasee satisfac într-o bună
măsură nevoia de mobilitate a localnicilor din satul Întregalde. Traseele de microbuze și autobuze sunt
urmatoarele:

Traseu 1
Celelalte sate nu beneficiaza de existența unor trasee de transport persoane.
Transportul de persoane se realizează cu vehicule de mica și medie capacitate (per vehicul) în general cu
microbuze.
2.6.3

Circulaţia feroviară

Transport de persoane pe cale ferată
Deși pe teritoriul localității nu exista linie de cale ferata, comuna Întregalde se afla foarte aproape de un
important nod feroviar aflat în Coșlariu Nou.

Fig.6 Schema căilor ferate din zona Alba Iulia
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Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial
Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent

2.7.
2.7.1

Zone functionale

Suprafata

Procent % din
totalul intravilan

Locuinte si functiuni
complementare
Unitati industriale si
depozitare
Unitati agro-zootehnice
Institutii si servicii de
intres public
Cai de comunicatie si
transport-rutiere
Spatii verzi, sport,
agrement, protectie
Gospodarie comunala,
cimitire
TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT
Zonificarea funcțională a teritoriului și aspecte caracteristice ale fondului locuibil
2.7.2
ZONIFICAREA LOCALITATII


Zona cu dotari publice si functiuni complementare,



Zona de locuit,



Comert alimentar, nealimentar, alimentatie publica,



Prestari servicii,



Zona industriala,



Zona agricola,



Zona de gospodarie comunala,



Cimitir,



Terenuri pentru retele,



Zona spatii verzi, agrement, perdele de protectie,



Zona de terenuri acoperite de apd,



Zona de riscuri naturale
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2.8.
2.8.1

GENERAL

Zone cu riscuri naturale
Zone de risc natural și antropic

Baza de lucru este oferita de “LEGEA nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national – Sectiunea a V-a - Zone de risc natural”.
Modul de intocmire este reglementat de Norme Metodologice ale legii 575/2001, din 10 aprilie 2003 –
privind modul de elaborare si continutul hartilor de risc natural la alunecari de teren.
Zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic, in interiorul carora exista un potential de
producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populatia, activitatile umane, mediul natural si
cel construit si pot produce pagube si victime umane. Aceste zone de risc natural sunt cauzate de cutremure de
pamant, inundatii si alunecari de teren.
Din punct de vedere seismologic, comuna Intregalde se afla in zona F perioada de colt fiind indicata de Ks
= 0,08 si Ts = 0,7 sec, conform Normativului pentru protectie seismica P100/1992.
Cutremurele de pamant, cunosc in tara noastra o frecventa deosebita (intre 1901 si 2000 au fost peste 600
cutremure) si chiar de intensitate mare (1940 – magnitudine - 7,7;1977 - magnitudine - 7,2; 1986 – magnitudine -7;
1990- magnitudine - 6,7). Acestea au focarul in zona Vrancea, la Curbura Carpatilor, la adancimi cuprinse intre
100 si 200 km (focare intermediare) pe asa-numitul plan Benioff. Zona corespunde unei parti din regiunea in care
se produce subductia microplacii Marea Neagra in astenosfera proces insotit de acumularea lenta de energie
seismica si de descarcari bruste, violente, la intervale de 30-50 ani.
Conform PATJ Alba, in comuna Intregalde exista urmatoarele fenomene naturale:

2.8.2

➔

alunecari de teren. Se propune pentru combaterea fenomenului: studii geotehnice si
hidrogeologice, evitarea de excavatii la baza versantilor si corectari de panta a versantilor.

➔

eroziuni de maluri. Se propune pentru combaterea fenomenului: lucrari de aparare a malurilor,
regularizari de curs, indiguiri.

➔

vai torentiale. Se propune pentru combaterea fenomenului: regularizari de curs, ruperi de panta.

Risc de instabilitate
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Factorul litologic (Ka), cuantifică influența pe care o are litologia întâlnită asupra fenomenelor de instabilitate.
Pe teritoriul comunei predomină rocile sedimentare de vârstă precuaternar, detritice, consolidate sau
neconsolidate, uneori dezagregate sau slab cimentate. Astfel factorul litologic are valoari de la 0.1 la 0.3 funcție
de varsta și faciesul formațiunilor întâlnite.
2.8.3

Risc de inundabilitate

Pe teritoriul comunei Întregalde fenomenele de inundabilitate sunt aproape inexistente. Energia ridicata
de relief asigura scurgerea și drenarea apelor fară a cauza fenomene de inundabiltate.
În zonele depresionare și cu substrat predominant din roci argiloase, apa din precipitații băltește dar fara
afectarea unor suprafețe semnificative.
În perioadele cu precipitații abundente și viituri se produce eroziunea talvegului rețelei hidrografice.
Un alt fenomen ce se produce la viituri este reprezentat de eroziunea malurilor, lucru ce duce la
modificarea cursului râului și uneori la declansarea fenomenelor de instabilitate.
2.8.4

Riscuri antropice

Comuna Intregalde este traversata de o serie de retele de utilitati astfel: cablu telefonic, linii de curent,
conducte de alimentare cu apa si canalizare.
Aceste retele prezinta un risc in situatia avarierii lor si de aceea la amplasarea constructiilor s-a avut in
vedere distanta impusa de reglementarile in vigoare, iar la autorizarea proiectelor de constructie s-a solicitat
avizul de la institutiile competente.
Se vor pastra zonele de protectie conform legislatiei in vigoare a retelelor edilitare.
La nivelul comunei vor fi intocmite planuri pentru poluari accidentale ale solului si panzei de apa freatica,
precum si a baltilor.
Evaluarea riscului asupra sanatatii umane, animale si a mediului este un proces menit sa evalueze riscurile
directe sau indirecte, imediate sau intarziate, pe care introducerea deliberata in mediu sau introducerea pe piata
a organismelor modificate genetic le pot avea asupra sanatatii umane si a mediului.
De exemplu, riscul de incendii la gospodariile populatiei sunt inregistrate ca fiind frecvent produse,
acestea fiind generate de nesupravegherea focului deschis si necuratirea cosurilor de fum.
Evaluarea riscului se face pentru fiecare caz in parte inaintea introducerii si ia in considerare natura
organismului introdus si a mediului receptor, precum si efectele potentiale cumulative pe termen lung, asociate
interactiunii cu alte organisme modificate genetic si cu mediul inconjurator. Evaluarea se realizeaza de catre
organisme stiintifice independente sau experti independenti, autorizati sau atestati conform legislatiei.
Evaluarea riscului asupra sanatatii umane si a mediului trebuie sa stabileasca daca este necesar sa se
realizeze managementul riscurilor si, daca da, care sunt metodele cele mai potrivite pentru aceasta.
In functie de categoria de riscuri identificata, se stabilesc urmatoarele mijloace necesare de prevenire si
combatere a riscurilor:
 inspectii de prevenire efectuate atat de catre membrii comitetului local pentru situatii de urgenta,
cat si de seful serviciului voluntar pentru servicii de urgenta;
 serviciul voluntar pentru situatii de urgenta;
 grupa de asistenta medicala si descarcerare;
 echipa de salvare-cautare, NBC si pirotehnice.
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Potrivit legislatiei in vigoare, resursele financiare necesare actiunilor si masurilor pentru prevenirea si
gestionarea unor situatii de urgenta se suporta din bugetul local.
2.8.5
2.9.
2.9.1

Zonificare
Echipare edilitară
Gospodărirea apelor

Raul Galda este apa curgatoare care dreneaza teritoriul comunei Intregalde. Acest afluent al Muresului,
pe dreapta, isi are izvoarele de la o altitudine de 1120 m in versantul estic al Negrilesei Mogosului (1361 m), de pe
teritoriul comunei Mogos. Are o lungime totala de 43 km, o panta medie de 21 ‰ si coeficientul de sinuozitate de
1,28. Suprafata bazinului hidrografic este de 250 km2, iar altitudinea medie este de 681 m. Pana la iesirea din
Cheile Intregalde si din comuna Intregalde, strabate 22 km si primeste numerosi afluenti, densitatea retelei
hidrografice fiind de 0,8 km/km2. Are numerosi afluenti, unii de mai mica importanta, dar care in timpul ploilor
devin periculosi prin revarsari ce afecteaza drumurile si terenurile agricole. Pe partea dreapta primeste Scorobaia
si Tisa, apoi Galdita, iar pe stanga Diesa, Thiopul, Valea lui Coman si Gilceava.
Galdita este unul din cei mai mari afluenti ai Galzii cu o lungime de 12 km, iar suprafata bazinului
hidrografic de 24 km2. Are un curs asimetric si reprezinta limita dintre doua unitati montane: Muntii Trascaului si
Muntii Metaliferi. Inainte de confluenta cu Galda, valea Galditei taie o baza de calcare formand chei pitoresti. Tot
aici primeste un mic paraias, paraul Turcului care la randul ei si-a creat chei spectaculoase.
Galceava este un afluent mai important pe stanga al vaii Galzii, inainte de a intra in chei. Acesta izvoraste
din zona satului Iliesti de la o altitudine de 1190 m, are o lungime de 6 km, iar suprafata bazinului hidrografic este
de 10 km2.
Partea de nord-est a comunei Intregalde este drenata de afluenti ai raului Geoagiu si de cursul superior al
Vaii Cetii.

Ape subterane
Apele subterane sunt in stransa legatura cu depozitele litologice in care sunt cantonate cu sursele de alimentare
si cu conditiile climatice ale teritoriului. Dupa pozitie, apele subterane se impart in: ape freatice si ape de
adancime. Apele freatice sunt la adancimi mari datorita reliefului in care se situeaza localitatea.
Gospodarirea apelor pe perimetrul comunei Intergalde cu satele apartinatoare nu asigura urmatoarele
deziderate:
 satisfacerea necesarului de apa pentru activitatile umane;
 eliminarea influientelor defavorabile ale activitatilor umane asupra apelor;
 prevenirea,combaterea si eliminarea efectelor actiunilor daunatoare ale apelor scurse la suprafata
solului prin lucrari de amenajare complexe.
2.9.2

Alimentarea cu apă

In comuna Intregalde nu exista alimentare cu apa potabila si sistem de canalizare. Localnicii se
alimenteaza din surse proprii, calitatea apei fiind periclitata de lipsa instalatiilor de canalizare si epurare a apelor
uzate si datorita depozitarii necorespunzatoare a gunoaielor.
Puncte slabe la nivelul comunei:
lipsa retelei de alimentare cu apa;
lipsa retelei de canalizare;
lipsa unui sistem de canalizare a apelor pluviale prin santuri si rigole.
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Reteaua de alimentare cu apa nu este centralizata, majoritatea gospodariilor se alimenteaza individual
sau în grup prin intermediul unor instalatii, de la surse proprii (puturi si izvoare naturale captate). De asemenea si
canalizarea este facuta prin sisteme proprii.
Canalizare

2.9.3

In comuna Intregalde nu exista alimentare cu apa potabila si sistem de canalizare. Localnicii se
alimenteaza din surse proprii, calitatea apei fiind periclitata de lipsa instalatiilor de canalizare si epurare a apelor
uzate si datorita depozitarii necorespunzatoare a gunoaielor.
Puncte slabe la nivelul comunei:
lipsa retelei de alimentare cu apa;
lipsa retelei de canalizare;
lipsa unui sistem de canalizare a apelor pluviale prin santuri si rigole.
Canalizarea apelor uzate este facuta prin sisteme proprii (haznale).
Canalizarea apelor pluviale se face prin infiltrare in sol si prin scurgere libera a surplusului de apa spre
zonele de captare a bazinului hidrografic al fiecarei sat(parau,rau)
Alimentarea cu energie electrică

2.9.4

Comuna Intregalde dispune de retea de energie electrica in urmatoarele localitati: Intregalde, Dealul
Geoagiului, Ghioncani, Ivanis, Modolesti, Necrilesti, Sfarcea si Tecsesti.
Satele Popesti, Marinesti si Iliesti nu sunt electrificate.
Telefonie

2.9.5

Principalul operator de telefonie fixa din judetul Alba este ROMTELECOM, care dispune de o infrastructura
complexa care acopera întreg tertoriul judetului.
Judetul Alba beneficiaza , din punct de vedere al infrastructurii retelei de telecomunicatii, de o retea de cabluri
telefonice, compusa din cabluri de fibra optica, cabluri de cupru si cabluri cu fir blanc din fier care fac legatura
între centralele telefonice din judet si asigura traficul telefonic de tranzit, judetul Alba fiind situat în centrul
tarii.
Principalele retele de telecomunicatii sunt cele care fac legatura între urmatoarele localitati, fiind amplasate
subteran în lungul drumurilor de acces spre localitatile respective.
-

Alba Iulia – Aiud – Unirea – Turda - cablu de fibra optica si cabluri interurbane de cupru;

-

Alba Iulia – Sebes – Orastie - cablu de fibra optica, cablu interurban coaxial si cabluri interurbane de
cupru;

-

Sebes – Sibiu - cablu de fibra optica si cabluri interurbane de cupru;

-

Alba Iulia – Zlatna – Abrud – Cîmpeni - cabluri interurbane de cupru;

-

Cîmpeni – Baia de Aries - cabluri interurbane de cupru;

-

Cîmpeni – Albac – cablu interurban de cupru;

-

Alba Iulia – Sîntimbru – Blaj – Medias - cablu interurban coaxial;

-

Blaj – Jidvei – cablu interurban de cupru.

-

Alba Iulia – Metes – Sard – Ighiu – Cricau – Galda de Jos – Benic – Cetea – Stremt –
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-

Metes – Zlatna – Abrud – Cîmpeni – Baia de Aries –Salciua – Ocolis – Buru –

-

Rimetea – Aiud- cabluri telefonice de fibra optica

-

Sebes – Cunta – Spring – Rosia de Secas – Cergau – Blaj – Craciunelu de Jos –

-

Capud – Radesti – Aiud- cabluri telefonice de fibra optica

-

Aiud – Lopadea Noua – Hopîrta – Ocna Mures – Unirea- cabluri telefonice de fibra optica

Prin programele de modernizare si de dezvoltare implementate de catre ROMTELECOM au fost instalate
centrale telefonice digitale în principalele localitati din judet, de capacitati care asigura satisfacerea tuturor
cererilor de abonament telefonic din toate localitatile judetului, oficiile telefonice din localitatile rurale fiind
dezafectate.
În afara ROMTELECOM mai exista si alti operatori de telefonie fixa.
În judetul Alba exista zone montane cu densitate mica de populatie si cu gospodarii foarte dispersate ceea
ce conduce la costuri mari pentru instalarea de posturi telefonice noi, precum si costuri mari de întretinere.
d2). Telefonie mobila
Pe teritoriul judetului opereaza mai multe retele de telefonie mobila care asigura un grad de acoperire
aleatoriu.
d3). Radio, televiziune, internet
Conform datelor furnizate de Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Alba în judetul Alba sunt 63395
abonati radio ( 35612 în mediul urban si 27783 în mediul rural) si 63807 abonati TV. Aceste date nu pot fi
considerate reale, întrucât toti consumatorii de energie electrica - persoane fizice – care au contract cu furnizorul
de energie electrica sunt obligati la plata abonamentelor de radio si televiziune pentru programele nationale.
În afara abonatilor TV care receptioneaza prin antene individuale diverse programme de televiziune,
mai exista un numar însemnat de abonati ai unor societati de televiziune prin cablu, în special în localitatile
urbane, numarul acestor abonati fiind în crestere si în mediul rural.
De asemenea exista o serie de societati care ofera servicii de receptie a programelor de televiziune prin
satelit, acestea fiind preferate în zonele unde nu exista televiziune prin cablu sau în zonele mai izolate.
Accesul la internet este asigurat, în principal, de catre operatorii de telefonie fixa si de operatorii de
televiziune prin cablu prin retelele proprii, în continua extindere.
Reteaua de telefonie fixa este prezenta in toate localitatile comunei Întregalde.
Telefonia mobila este prezenta in comuna Intregalde prin diversi operatori, avand grade diferite de
acoperire.
Internet exista doar la Primaria Intregalde. De asemenea, locuitorii celorlalte sate ale comunei au acces la
internet prin operatorii de telefonie mobila.
Televiziunea prin antene satelit este accesibila in toate localitatile comunei Intregalde.

2.9.6

Alimentarea cu căldură

Sistemul de incalzire practicat in toata comuna este incalzirea cu sobe alimentate cu lemne. Necesarul
pentru o gospodarie este de circa 20 tone lemne anual. Sobele sunt din metal sau teracota, in functie de
necesitdti si starea materiala a proprietarului.
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Comuna Intergalde cu satele apartinatoare nu dispune de retea de alimentare cu gaze natural. Incalzirea
si prepararea hranei se realizeaza cu lemne si ocazional, electric.
2.9.8

Gospodărie comunală

Serviciul de salubrizare a localitatilor ce implica activitati de precolectare, colectare, transport si
depozitare a deseurilor se desfasoara sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritarilor administratiei
publice locale.
Activitatea de salubrizare se poate realiza prin:
➔ gestiune directa de catre autoritatile administratiei publice locale, prin compartimente
specializate;
➔ gestiune delegata - autoritatile administratiei publice locale apeleaza pentru realizarea serviciilor
la unul sau mai multi operatori de servicii publice, carora le incredinteaza (in baza unui contract
de delegare a gestiunii) gestiunea propriu-zisa a serviciilor, precum si administrarea si exploatarea
sistemelor publice tehnico-edilitare necesare in vederea realizarii acestora .
Depozitarea gunoaielor in locuri neamenajate da un aspect dezolant adaugandu-se toxicitatea unora
dintre materialele aruncate. Interventia omului are efecte negative prin faptul ca se accelereaza procesul de
eroziune, surpari, prabusiri, prin defrisarea vegetatiei subarboricole si erbacee, cat si prin sapaturile facute
pentru a folosi material in constructii.
Deseurile reprezinta una din problemele cele mai acute legate de protectia mediului. In fiecare an se
genereaza mari cantitati de deseuri atat din productie, cat si de la populatie, deseurile nepericuloase si
periculoase (deseurile menajere si asimilabile din comert, industrie si institutii), la care se adauga alte cateva
fluxuri speciale de deseuri: deseurile de ambalaje, deseurile din constructii si demolari, namoluri de la epurarea
apelor uzate, vehicule scoase din uz si deseuri de echipamente electrice si electronice care au un mod de
gestionare specific.
Conform legislatiei europene de mediu transpusa prin acte normative nationale se impune economisirea
resurselor naturale, reducerea costurilor de gestionare si aplicarea unor solutii eficiente pentru diminuarea
impactului deseurilor asupra mediului .
Operatorii economici au obligatia de a valorifica deseurile proprii prin reciclare, valorificare energetica,
tratare (pentru diminuarea gradului de periculozitate) si, doar in ultimul rand, solutia aleasa sa fie, eliminarea
prin incinerare sau depozitare. Informatiile privind generarea deseurilor si practicile actuale de gestionare a
acestora sunt importante in identificarea riscurilor potentiale pentru mediu si sanatate umana, cat si pentru
verificarea modului de respectare a gestionarii deseurilor impuse prin legislatia in vigoare.
Deseurile de orice fel, rezultate din activitatile umane si de productie, constituie o problema deosebita,
datorata atat cresterii continue a cantitatilor si a tipurilor acestora (care prin degradare si infestare in mediul
natural prezinta un pericol pentru mediul inconjurator si sanatatea populatiei), cat si insemnatelor cantitati de
materii prime, materiale refolosibile si energie care pot fi recuperate si introduse in circuitul economic.
Responsabilitatea gestionarii deseurilor revine administratiei publice locale conform Legii 101/25.04.2006
privind serviciile de salubrizare a localitatilor.
Salubrizarea comunei Cricau este realizata de catre o firma specializata in acest domeniu si deserveste
intreaga zona si presteaza operatiile de precolectare, colectare si transport deseuri menajere.
Desi Consiliul Local a fixat prin Decizie un teren pentru depozitarea gunoiului, a deseurilor de orice tip,
acest teren nu este amenajat conform cerintelor normelor - sanitare in vigoare si nu este utilizat la maximum nici
de persoanele fizice nici juridice.
La nivelul comunei nu existi o activitate specializata in gospodarie comunala decat in ce priveste
cimitirele aflate in intretinerea comunei.
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Serviciul de salubrizare a localitatilor (precolectare, colectare, transport si depozitare deseuri municipale) se
desfasoara sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor publice locale.
Activitatea de salubrizare se poate realiza prin:
 gestiune directa de catre autoritatile administratiei publice locale, prin compartimente
specializate organizate în cadrul consiliului local sau
 gestiune delegata - autoritatile administratiei publice locale apeleaza pentru realizarea serviciilor
la unul sau mai multi operatori de servicii publice, carora le încredinteaza (în baza unui contract
de delegare a gestiunii) gestiunea propriu-zisa a serviciilor, precum si administrarea si exploatarea
sistemelor publice tehnico-edilitare necesare în vederea realizarii acestora.
Pre – Colectarea deseurilor:
_ din zona rurala – de la case:
- precolectare deseuri uscate ( saci polietilena)
- precolectare deseuri umede ( saci polietilena)
_ din zona urbana:
- de la blocuri de locuinte:
- precolectare selectiva deseuri uscate ( hartie si carton / sticla / materiale plastice / material (ne)feroase)
(containere cu capacitatea de 1.10mc.)
- precolectare deseuri umede (containere cu capacitatea de 1.10mc.)
- de la case:
- precolectare deseuri uscate ( saci polietilena)
- precolectare deseuri umede ( saci polietilena)

2.10.

Probleme de mediu

2.11.

Disfuncționalități la nivelul teritoriului localități Întregalde

Lipsa unor sisteme de asigurare a populatiei cu utilitati publice si servicii comunale provoacă agravarea
multiplelor disfunctionalitati ale comunitatii locale.
Puncte slabe la nivelul comunei:


lipsa retelei de alimentare cu apa;



lipsa retelei de canalizare;



lipsa unui sistem de canalizare a apelor pluviale prin santuri si rigole;



lipsa retelei de energie electrica si iluminat public in localitatile: Popesti, Marinesti si Iliesti;



componente invechite ale retelei de iluminat public;



lipsa retelei de gaze naturale.
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3.1.

GENERAL

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
Studii de fundamentare

Propuneri de dezvoltare economică a comunei Întregalde
In spatiul rural romanesc predomina la acest inceput de mileniu o economie de subzistenta. Aici traieste
peste 45,5% din populatia tarii, care este detinatoarea de fapt a resurselor naturale si principala producatoare de
bunuri agroalimentare. Numai prin asigurarea unei dezvoltari durabile, bazata pe interconditionarea si
interdependenta intre progresul economic si progresul social se poate ajunge la satisfacerea nevoilor actuale fara
a periclita calitatea vietii generatiilor viitoare.
Ideea de durabilitate este strans legata si de conceptul de capacitate optima de primire. Capacitatea
optima de primire a unui teritoriu se masoara prin tipuri de exploatare (intensive, moderate, extensive) sau
numar de vizitatori pe care-i poate gazdui un areal/statiune fara a se ajunge la impact negativ asupra mediului
fizic si a aceluia de acceptare a turistilor si populatiei locale.
Experienta in dezvoltarea si amenajarea turismului arata ca evolutia capacitatii de primire depinde de
conditiile naturale ale arealului, de caracterul de arie protejata, de stadiul de dezvoltare economico – sociala si
de urbanizare a spatiului rural, cat si de normele de utilizare a resurselor si spatiilor, diferite pentru fiecare tara.
Pentru stabilizarea sistemului economico – social, continuitate si dezvoltare durabila, primordiala este
corelatia intre doua cerinte fundamentale, dezvoltarea bazei economice si dezvoltarea capitalului uman.
Dezvoltarea bazei economice se face prin asigurarea cerintelor materiale de trai si prin masuri de eficientizare a
activitatii de valorificare a resurselor umane si naturale.
Dezvoltarea capitalului uman se face prin ridicarea permanenta a calitatii vietii ca o consecinta
satisfacerii ansamblului de cerinte cu privire la: habitat, conditiile materiale ca suport al existentei, conditiile de
munca, educatie, sanstate si protectie.
Valorificarea prin turism, promovarea celor mai originale si pitoresti zone turistice, se sprijina pe
armonizarea formelor de turism si a tuturor activitatilor turistice in contextul dezvoltarii economice regionale si
locale. Politicile sectoriale actuale reprezinta una dintre cauzele disfunctionalitatilor si echilibrului relativ in
cadrul proceselor socio-economice iar abordarea integrata a strategiilor de dezvoltare si trecerea de la economia
agrara la economia rurala teritoriala sunt in masura sa creeze premisele unei dezvoltari durabile.
Diversificarea activităţilor economice pe teritoriul comunei Întregalde în raport cu resursele sale naturale
şi culturale va duce la crearea de noi locuri de muncă şi la creşterea calităţii vieţii locuitorilor.
Atragerea de investiţii şi amplasarea lor în zona fostului CAP va conduce la utilizarea clădirilor existente şi
la folosirea eficientă a infrastructurii edilitare (drumuri, alimentare cu apă, canalizare).
Dezvoltarea serviciilor, în special a celor turistice ar putea fi încurajată având ca premise existenţa unor
monumente naturale şi istorice remarcabile şi a unei forţe de muncă care lucrează în prezent în mediul urban şi
care se poate re-specializa cu uşurinţă. În prezent se constată o sub-utilizare a obiectivelor turistice de pe
teritoriul comunei Întregalde, accesibilitate redusă la vizitarea unor monumente istorice, respectiv la Biserica
reformată lipsa unor materiale de promovare a comunei Întregalde sau a zonei Ighiu, Întregalde, Galda de Jos şi
mai ales lipsa unor structuri de cazare turistică care să reţină turiştii. Existenţa unui potenţial major natural şi
cultural al teritoriului comunei reprezintă premize pentru dezvoltare economică turistică. Formarea profesională
a localnicilor în activităţi de turism, încurajarea creării de structuri de cazare turistică şi promovarea comunei sau
a zonei va conduce la crearea de noi locuri de muncă şi la valorificarea patrimoniului natural şi cultural. Punerea
în valoare a monumentelor presupune acţiuni de prezervare, benefice acestora.
Tipul de turism încurajat este cel montan, de weekend, turismul cultural.
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Propuneri privind rezolvarea problemelor demografice
Cauzele evoluţiilor demografice 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 Întregalde unde
populaţia adultă creşte prin aportul celor care se stabilesc pe teritoriul comunei.

Recomandari pentru administratia publica locala privind zonarea geotehnica – Studiul geotehnic
Proiectul pentru autorizarea constructiilor se va face pe baza unui studiu geotehnic intocmit conform
legislatiei in vigoare, pentru fiecare obiectiv in parte.
Pentru constructiile incadrate in categoriile de importanta normala, deosebita si exceptionala se va face
verificarea de catre un verificator atestat.
Zone afectate de fenomene de inundabilitate
Se va respecta zona de protectie pentru cursurile de apa impusa de Apele Române.
Zone afectate de fenomene de instabilitate
Stabilirea limitei intravilanului se va face pe baza hartilor cu zonarea
probabilitatii de producere a alunecarilor de teren, risc de instabilitate.
•

geotehnica si a

Pentru zonele cu potential mediu de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de risc ce apar la
amplasarea constructiilor se vor avea in vedere urmatoarele recomandari:
-

amplasarea constructiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu calculul stabilitatii
versantului la incarcarile suplimentare create de constructii;

-

se vor proiecta constructii usoare;

-

nu se vor executa lucrari de sapatura de anvergura pe versant (santuri adânci, platforme,
taluze verticale, umpluturi etc);

-

se vor executa numai sapaturi locale pentru fundatii izolate sau ziduri de sprijin care vor
fi betonate imediat ce s-a terminat sapatura;

-

se vor lua masuri pentru a preintâmpina patrunderea apei in sapatura;

-

se vor dirija apele din precipitatii prin rigole bine dimensionate si dirijate astfel incât sa
nu produca eroziuni;

-

se vor planta arbori la o distanta corespunzatoare fata de constructiile ce urmeaza a se
executa.

Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate si cele improprii de construit se va avea in vedere
impadurirea lor.
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La amplasarea constructiilor in apropierea liniilor electrice, se va solicita avizul de la autoritatile
apartinatoare.
La sistematizarea teritoriului se va tine cont de traseele de utilitati si zonele de protectie ale diferitelor
obiective din zona, mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate mare.
La autorizarea proiectelor de constructie se va solicita avizul de la institutiile competente.

Propuneri privind rezolvarea problemelor de mediu – Studiul de mediu
Studiul elaborat a identificat principalele aspecte ale problemelor de mediu ale comunei Cricau. Aceste
aspecte vor permite firmei de proiectare care va intocmi Planul de Urbanism General, sa ofere cele mai bune
propuneri de imbunatatire a conditiilor de viata si de mediu a locuitorilor din arealul studiat.
Ca eforturi urgente din partea autoritatilor locale si judetene se desprind urmatoarele:
❑

Depozitarea controlata a deseurilor : in acest sens, fiecare unitate functionala va avea spatii special
amenajate, iar colectarea deseurilor se va face selectiv, se va asigura transportul containerizat si
depozitarea la locuri special amenajate in acest sens, agrementate. Prin realizarea unui sistem
centralizat de colectare a deseurilor, se poate rezolva si problema deseurilor care nu provin din
gospodarii (namol, deseuri prafoase, deseuri industriale, deseuri voluminoase) se depun pe depozitele
de clasa B numai amestecate cu deseuri menajere;

❑

Reducerea riscului seismic se va realiza prin reducerea vulnerabilitatii constructiilor existente,
propunand solutii constructive care sa respecte normele de constructii in vigoare caracteristice zonei;

❑

Diminuarea zgomotului si atenuarea efectului erozional prin infiintarea perdelelor de protectie
anticlimaterica si antierozionala, avand in vedere si aportul schimbarile climatice din ultimii ani;

❑

Crearea de spatii verzi conform normelor de mediu nationale si europene;

❑

Plantarea de arbori si arbusti de esenta pretabile conditiilor de clima si relief, care sa permita
refacerea habitatelor naturale si imbunatatirea cerintelor de ordin ecologic, precum si refacerea
terenurilor degradate;

❑

Diminuarea pana la eliminare a surselor potentiale de poluare in aer, optand partial sau integral pentru
solutii alternative de energie utilizata;

❑

Prevenirea producerii riscurilor naturale: in zona amplasamentului neexistand factori de risc natural
major.

Se recomanda intretinerea constructiilor existente atat de natura civila, cat si de natura hidrotehnica,
pentru a reda comunei aspectul corespunzator secolului XXI.

Propuneri privind rezolvarea problemelor de circulatii – Studiu de circulatii
1. Semnalizarea adecvată a intersecţiilor şi a trecerilor de pietoni: iluminat corespunzător în zona

trecerilor de pietoni (lămpi cu lumină intermitentă, semnalizarea luminoasă de atenţionare cu
flash etc.);

2. Amenajări specifice circulaţiei pietonale – trotuare;
3. Amenajări specifice circulaţiei bicicliştilor – piste de biciclişti;
4. Denivelări locale (bump, hump, marcaj profilat) la intersecţii, treceri de pietoni, zone de calmare
a traficului;

5. Realizarea de garduri, glisiere, bariere, stâlpişori pentru canalizarea traficului de pietoni în zona
punctelor periculoase, în zona instituţiilor de învăţământ şi locasurilor de cult.
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1. Amenajare trotuare şi rigole;
2. Sistematizarea corespunzătoare a rețelei de străzi pentru evacuarea corespunzatoare a apelor
meteorice de pe carosabil;

3. Program de educare a localnicilor cu privire la circulația pietonală, a bicicliștilor și a vehiculelor
cu tracțiune animală pe drumul național;

4. Asfaltarea strazilor din localitate.
3.2.

Evoluţie posibilă, priorităţi

Procesul acut de globalizare, restructurarea economica, progresul tehnologic, nevoia de dezvoltarea
durabila cat si alte modificari structurale ale procesului de planificare la nivel mondial, aduc in prim plan
concurenta dintre orase. Reusita dezvoltarii viitoare va depinde de capabilitatea comunei Întregalde de a se
adapta rapid la tendintele globale.
Comuna Întregalde se afla in raza de influenta a unei multitudini de factori externi, fata de care
dezvoltarea sa nu poate fi indiferenta. Tendintele la nivel national, exprimate prin Conceptul Strategic National si
Planul National de Amenajare a Teritoriului National, si la nivel regional, au efecte semnificative atat in planul
judetului Alba cat si al comunei Întregalde.
Efectul cel mai important al acestor viziuni strategice este in primul rand modificarea raportului de
ierarhic pe care comuna Întregalde il stabileste cu Municipiul Alba-Iulia, respectiv cu zona de influență a acestuia.
Comuna Întregalde isi sporeste totodata raza de influenta asupra unui teritoriu care este privit ca un teritoriu ce
necesita o dezvoltare rapida in viitorul apropiat. Astfel comuna trebuie sa isi defineasca foarte clar aria de
polarizare.
Politicile diferenţiate de locuire, dotare şi crearea de locuri de muncă în centrele reţelei judeţene de
localităţi, aplicate pe termen lung, pot duce la o optimizarea distribuţiei populaţiei şi dezvoltării în teritoriu.
Principalele elemente ale reţelei sunt polii şi axele de dezvoltare, structurarea relaţiilor în teritoriu fiind
determinată de intensitatea cu care aceştia se manifestă.
Avand in vedere aceste obiective, precum si capacitatea comunei de a sustine o dezvoltare durabilă pe
termen mediu si lung, tinand cont de disfunctionalitatile reliefate la momentul actual, s-a configurat o concluzie
care a determinat, pe baza suportului natural ca „soclu” al dezvoltarii, cinci areale cumulative, pe baza cumularii
disfunctionalitatilor de un anumit tip si cu o anume intensitate, Astfel , distingem:
1. zona centrala (trup principal – sat Întregalde) - cu disfunctionalitati cumulate privind
accesibilitatea, functiuni indezirabile/nereprezentative, imagine necontrolata, lipsă de
atractivitate şi care prezintă o ruptură în relaţie cu zonele funcționale adiacente;
2. zona de vest a comunei (sat Ivaniș, Marinești) - cu disfuctionalitati cumulate privind gradul mare
de elemente spatial-configurative si peisagistice nevalorificate;
3. areale aferente zonelor agro-zootehnice (zona Dealul Geoagiului, Tecșești, Sfârcea) - cu
disfunctionalitati cumulate privind incompatibilitati functionale cu locuirea, izolare fizică,
necesitati de reconversie functionala inspre sectorul tertiar si parcelar agricol impropriu pentru
dezvoltare;
4. areale aferente zonelor rezidentiale de factura rurala (sat Ghioncani, Popești, Iliești) cu
disfunctionalitati cumulate privind fragmentarea teritoriului intravilan, lipsa coerentei spatiilor
verzi, ignorarea potentialului peisagistic, slaba accesibilitate si lipsa dotarilor publice.
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GENERAL

Pentru optimizarea relaţiilor în teritori, pe baza informaţiilor obţinute privind teritoriul administrativ şi al
relaţiilor de interdependenţă dintre localitate şi vecinătăţi, propunerile au ca priorităţi următoarele:

3.4.
3.4.1

•

Corecta realizare a extinderii zonei construite în prealabil a studiilor urbanistice, infrastructurii şi
utilităţilor necesare pentru evitarea disfuncţionalităţilor (reglementări specifice);

•

Dezvoltarea economică a localităţii prin valorificarea resurselor naturale şi promovarea unor investiţii
in sectorul turistic;

•

Realizarea echilibrului între folosirea resurselor natural (sol, apă, aer) şi protecţia mediului (corecta
dimensionare a terenurilor rezervate, protecţia de poluare şi eroziune – în cazul solului);

•

Respectarea zonificării intravilanului localităţii pentru o bună funcţionare a teritoriului construit şi
respectarea legislaţiei (şi a reglementărilor stabilite).

•

Degradările mediului natural apărute sau iminente trebuie detectate, iar cauzele combătute cu
prioritate;

•

Exploatarea echilibrată a resurselor naturale;

•

Evacuarea deşeurilor să se facă în relaţie cu potenţialul natural de absorţie, procesare şi regenerare.

•

Dezvoltarea echilibrată a localităţii: modernizarea activităţilor agrozootehnice, valorificarea
resurselor natural şi umane locale, realizarea unei infrastructuri moderne, ameliorarea calităţii vieţii.

Dezvoltarea activităţilor
Activităţi industriale, de depozitare şi construcţii

Evoluţia potentialului economic este influenţată de o serie de factori care pot fi grupaţi în următoarele
categorii principale:
a. dezvoltarea agro- turismului;
b. stimularea dezvoltării activităţilor comerciale.
În scopul eliminării disfuncţionalităţilor şi dezvoltării activităţilor economice trebuie avute în vedere
aspecte precum:
1. Atragerea în circuitul economic a resurselor naturale identificate pe teritoriul comunei Întregalde şi
susţinerea activităţilor de turism.
2. Având în vedere că localitatea dispune de un real potential turistic şi de agrement, dezvoltarea
activităţilor de agroturism ca o soluţie economică şi ecologica la turismul practicat prin reteaua hoteliera
reprezintă o premisă pentru creşterea economică locala. Astfel, este necesar ca autorităţile locale să se
implice activ în susţinerea acestui tip de turism printr-o strategie de marketing turistic şi să susţină
initiativele locale pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite turiştilor care preferă aceasta forma de
turism.
3. Un alt obiectiv care nu trebuie neglijat este luarea în considerare a serviciilor care trebuie corelate cu
oferta turistică. Pentru ca localitatea să fie atractiv pentru turişti este necesar pe lângă asigurarea unei
capacităţi optime de cazare şi oferirea de servicii comerciale.
4. Dezvoltarea serviciilor comerciale trebuie privită ca un factor de susţinere activităţii de turism. Acest
obiectiv trebuie atins în special prin crearea de unităţi economice noi şi stimularea dezvoltării celor
existente, prin adaptarea la noile nevoi generate de dezvoltarea turismului.
Încurajarea dezvoltării întreprinzătorilor privaţi va trebui să fie o politică prioritară în dezvoltarea
comunei, atât în planificarea urbanistică şi amenajarea teritoriului cât şi în politica fiscală. Dezvoltarea în
R A U M P L A N D E S I G N - NOI.2018

MEMORIU GENERAL ÎNTREGALDE

60

J40 / 15405 / 2008,

Cod Unic de Inregistrare

RO 24446613,

Municipiul Bucuresti, Sector 3, Str. Traian Popovici, nr. 128, Bloc B4A, Et. 5, Ap. 35
Municipiul Sibiu, Strada Oituz, nr. 12, bloc 12, sc. 1, et. 1, ap. 3

Tel : 0740155225 / 0744612245
E – M a i l: office@raumplandesign.ro

SR EN ISO 9001:2015

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA

MEMORIU GENERAL
comună a micilor întreprinzători – microintreprinderi dar mai ales a Intreprinderilor Mici şi Mijlocii – trebuie
susţinută mai ales dacă acestea folosesc sau antrenează forţă de muncă locală şi valorifică resurse naturale
locale.
3.4.2

Agricultura

Agricultura este un sector economic puternic dezvoltat in comună, acest lucru fiind o consecinta a
suprafeţei extinse a terenului arabil, insa pot fi dezvoltate şi sprijinite iniţiativele fermierilor de a crea ferme şi
asocieri pentru creşterea animalelor.
Pentru formarea şi dezvoltarea unei agriculturi durabile, cu productivitate crescuta şi produse de calitate
sunt necesare măsuri din partea autorităţilor locale privind:
•

Finalizarea privatizării şi sprijinirea financiară a producătorilor agricoli în vederea dotării cu
mijloace mecanice;

•

Valorificarea factorilor naturali, tehnici şi socio-economici prin creşterea potenţialului
productiv la:
Producţia de legume şi fructe se poate organiza în microferme ale producătorilor
particulari.
Producţia de carne, lapte şi ouă

Zootehnia este un sector ce se bazează în mare măsură pe potenţialul fâneţelor natural şi păşunilor,
terenuri cu o bună fertilitate în această zonă.
Pentru creşterea productivităţii este recomandabil să se înfiinţeze micro-ferme dimensionate eficient:

3.4.3

•

Vaci de lapte – între 4-10 capete;

•

Viţei de îngrăşat – între 10-15 capete;

•

Porci de îngrăşat – între 20-30 de capete;

•

Păsări crescute la sol – 10000 de capete.

Dezvoltarea activităţilor turistice şi de agrement

Printre obiectivele legate de dezvoltarea turismului, cele mai importante sunt:
 Elementele de identitate a comunei Întregalde si valoarificarea patrimoniului istoric, natural si
cultural;
 Evidentierea elementelor de identitate ale Comunei Întregalde si punerea in valoare a patrimoniului
istoric si cultural;
 Valorificarea patrimoniului istoric a zonei;
 Valorificarea elemtelor de identitate cultural traditional;
 Promovarea turismului;
 Infiintare unui centru de informare turistice, a unei zone de campare si agrement.
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Alte activităţi

S-au propus rezervarea unor terenuri pentru dezvoltarea activităţilor de servicii – mică producţie de
valorificare a resurselor locale, în diverse puncte de interes ale localităţii.
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Estimarea evoluţiei populaţiei

GENERAL

Modelul de creştere tendenţială
Pentru a realiza prognoza populaţiei comunei Întregalde 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 8 ani,
respectiv intervalul 2010-2017, aproximativ -18 locuitor/an. Presupunând constantă evoluţia populaţiei, aceasta
va ajunge în anul 2030 la 370 locuitori.
Prognoza populaţiei, folosind modelul creşterii tendenţiale prin luarea în considerare a sporului mediu
anual total (spor natural şi migratoriu) se prezintă în graficul de mai jos:

Prognoza populaţiei comunei Întregalde în prima variantă de prognoză
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Sursa: INS, Baza de date Tempo online şi calcule proprii
Prognoza arată scăderea dramatică a efectivului populatiei pentru perioada urmatoare. Metoda sporului
mediu se bazeaza pe analiza evolutiei populatiei în perioada precedenta care releva o reducere a volumului
populatiei în progresie aritmetică, considerand sporul natural şi migrator constant 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 10 locuitori/an luând în considerare intervalul 2010-2017.
Considerând că sporul natural se va menţine constant până în anul 2030 ani, populaţia va cunoaşte o scădere
numerică cu 157 locuitori în orizontul anului 2030.
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Prognoza populaţiei comunei Întregalde 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 depopularea accelarată
luând în considerare şi sporul migrator negative al populaţiei. Contextul general demografic la nivelul judeţului
Alba şi al Regiunii Centru este negativ, înregistrându-se reduceri demografice, cel mai puternic însă va fi afectat
judeţul Alba, îndeosebi zonele montane. Alături de scăderea în sine a numărului populaţiei care în cazul comunei
Întregalde pune problema dispariţiei unor localităţi componente, acestei evoluţii negative i se asociază o
degradare continuă a structurii pe vârste din cauza procesului de îmbătrânire a populaţiei. Astfel, grupele tinere
de vârstă se vor diminua, iar 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 ÎNTREGALDE unde
populaţia adultă creşte prin aportul celor care se stabilesc pe teritoriul comunei.

3.6.

Organizarea circulaţiei

Sunt propuse mai multe reglementări, în conformitate cu disfuncţionalităţile semnalate, în conformitate
cu analiza datelor existente, a posibilităţilor de optimizare, a obiectivelor majore ale Planului Urbanistic General,
cu normele tehnice în vigoare pentru proiectarea străzilor, intersecţiilor, profilurilor caracteristice etc., şi cu
discuţiile cu factorii locali de specialitate, pentru eliminarea disfuncţionalităţilor infrastructurii rutiere şi a celor
de dotare şi organizare, pentru satisfacerea condiţiilor de trafic, în vederea valorificării amplasării şi integrării în
reţeaua de localităţi a judeţului, ca şi pentru corecta realizare a extinderii localităţii prin realizarea în prealabil a
studiilor infrastructurii şi utilităţilor necesare, pentru evitarea disfuncţionalităţilor viitoare.
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Întrucât circulaţia majoră este în general stabilită şi rezolvată, propunerile şi reglementările se referă la
optimizarea relaţiilor de trafic, la extinderi, la amenajări şi modernizări.
Propuneri:
- modernizarea străzilor, aleilor şi trotuarelor, prin amenajări de profil şi aplicarea de îmbrăcăminţi
rutiere, având prioritate străzile principale şi drumurile de legătură între satele parținătoare, (DC, DJ);
având în vedere procentul mare de străzi care necesită reabilitare (aprox. 80%), va trebui să se
stabilească un program etapizat;
- amenajarea intersecţiilor;
- asigurarea unui iluminat stradal corespunzător, pentru evitarea accidentelor rutiere pe timp de
noapte;
- corectarea traseelor deficitare ca elemente geometrice, cu sinuozităţi, curbe necorespunzătoare etc.
şi lărgiri;
- consolidarea şi modernizarea podurilor peste terenurile aflate permanent sub ape, care asigură
legătura între trupurile componente ale localităţii;
- amenajarea de parcaje (necesitate impusă de creşterea gradului de motorizare, avându-se în vedere
faptul că numărul insuficient de parcaje influenţează negativ fluenţa circulaţiei, în momentul de faţă
parcându-se, de multe ori, în lungul străzilor, pe carosabil, în lipsa unor spaţii speciale);
Pe baza concluziilor şi propunerilor rezultate în urma elaborării studiului de circulații pentru situaţia
existentă s-au formulat măsuri şi reglementări care să îmbunătăţească circulaţia şi transporturile în comuna
Întregalde:
a. circulația auto și transporturile
Odată cu dezvoltarea Comunei Întregalde, traficul auto va creşte considerabil. Ţinând cont de aspectele
critice menţionate şi de necesitatea asigurării acceselor auto şi pietonale în condiţii optime s-au propus
următoarele profile transversale conform Norma tehnica din 27/01/1998 privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998 si intrat in vigoare la
06/04/1998.
Elementele geometrice ale traseului drumurilor publice se stabilesc în funcţie de clasa tehnică a acestora
şi de viteza de proiectare determinată în conformitate cu prevederile normelor tehnice privind stabilirea clasei
tehnice a drumurilor publice. Elementele geometrice4 adoptate trebuie să asigure desfăşurarea circulaţiei în
condiţii de deplină siguranţă şi confort şi sunt prezentate în tabelul de mai jos:
LATIME DRUM [m]
Tip si clasa drum
Drumuri nationale si judetene,
cu 2 benzi de circulatie
clasa tehnica IV [V = 60 Km/h]
Drumuri comunale,
cu 2 benzi de circulatie
clasa tehnica IV
[V = 40-50 Km/h]
Strazi categoria IV, strazi secundare,
drumuri vicinale, cu 1(una) banda de
circulatie, clasa tehnica V

Platforma

Carosabil

Acostamente

Benzi de incadrare
consolidare

8,00

7,00

0,50

0,50

6,00

5,00

0,50

-

7,00 – 8,00

6,00 – 7,00

0,50

-

4

În condiţii grele de desfăşurare a traseului şi/sau acolo unde condiţiile de mediu adiacente drumului o impun, în vederea nea fectării resurselor istorice şi
estetice şi pentru evitarea unor lucrări de volume mari şi costisitoare, razele minime ale curbelor în plan pot fi reduse cu 10-15% pe baza unui calcul tehnicoeconomic.
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Zonele de siguranta5 sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului,
destinate exclusiv semnalizarii rutiere, plantatiei rutiere sau altor scopuri legate de întretinerea si exploatarea
drumului, sigurantei circulatiei ori protectiei proprietatilor situate în vecinatatea drumului. Din zonele de
siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii în curbe si intersectii, precum si
suprafetele ocupate de lucrari de consolidare a terenului drumului si altele asemenea. Limitele zonelor de
siguranta a drumurilor, podurilor si viaductelor, în cale curenta si aliniament, sunt:
•

1,5 m de la marginea exterioara a santului, pentru drumului situate la nivelul terenului;

•

2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;

•

3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea pana la 5,00 m

•

5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea mai mare de
5,00 m .

Zonele de siguranta ale podului, care includ si suprafete de teren aflate sub pod, sunt:
•

10,00 m de la limita exterioara a racordarii podului cu terasamentul, pentru podurile fara lucrari
de aparare a malurilor (rampa de acces face parte integranta din pod);

•

la limita exterioara a lucrarilor de aparare a malurilor, pentru podurile la care aceste aparari au o
lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integranta din pod).

Zonele de siguranta ale drumurilor cu versanti (defilee) cu înaltimea mai mare de 30 m se considera la
partea superioara a taluzului versantului.
Zonele de protectie 6sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de siguranta,
necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protectie sunt cuprinse intre marginile
exterioare ale zonelor de siguranta si marginile zonei drumurilor.

I.

PROGNOZA CIRCULAŢIEI

1. Reţeaua stradală
Reţeaua stradală se va dezvolta în funcţie de o serie de factori determinanţi, relaţii de intercondiţionare
şi condiţii locale de tipul: evoluţia fondului construit, creşterea economică a comunei, programe de dezvoltare a
turismului local, relief etc.
5
6

Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010
Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010
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2. Calculul prognozei traficului

Anul

Bibiclete și motociclete

Autoturisme, mcicrobuze,
autocamioane cu 2 osii și
autospeciale

Autocamioane cu 2-4 osii cu
masa totală mai mare de 3,5t

Autovehicule articulate (tip
TIR), vehicule cu peste 4 osii,
remorcher cu trailer

Autobuze

Tractoare, vehicule speciale

Remorci la autotractoare sau
autocamioane

Vehicule cu racțiune animală

Evoluția traficului rutier în rețeaua de drumuri interurbane este reglementată prin normativul MTCT
nr.617/2003 indicativ AND 584-2002 revizuit în 2007 cu an de referință 2005 și completat în 2011 cu lucrarea
„Elaborarea coeficienților și ratelor anuale de evoluție a traficului în 3 ipoteze (minim, mediu, maxim) pentru
perioada 2017-2027.

2015

1.0

1

1

1

1

1

1

1

2020

1.3

1.3

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

0.8

2025

1.3

1.7

1.3

1.2

1.2

1.3

1.4

0.7

2030

1.5

2

1.5

1.4

1.4

1.5

1.7

0.6

2035

1.6

2.3

1.7

1.5

1.5

1.7

1.8

0.5

Tabel nr.4 - Coeficenţilor de evoluție a traficului pe grupe de vehicule

Punct
măsurare

de

1

Valori
de
traffic 2017
53

Valori prognozate
2023

Valori
prognozate
2027

Capacitate
Vet./h
pt.
V=50km/h

69

91

1350

Tabel nr.5 – Prognoza traficului
Din prognoza simulata pentru DJ107k se observă că pentru drumul județean debitele se vor menține
scăzute cu valori sub 100 Vet./h.

STRUCTURA, DIMENSIONAREA și ORGANIZEA SISTEMULUI DE CIRCULAŢIE – TERAPIA
CIRCULAŢIEI
Alcătuirea structurii reţelei de străzi
Reţeaua stradală este dezvoltată de-a lungul principalelor artere din localitate DJ107k, DC76 și DC100. În
urma prognozei, se constată că pe străzile din localitate traficul auto nu va depăşi capacitatea maximă de
preluare a drumurilor.
Conform prognozei, pentru traficul auto nu se impun luarea de măsuri care să aducă schimbări rețelei
stradale existente.

Ierarhizarea şi dimensionarea arterelor de circulaţie
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Străzile noi propuse vor fi minim de categoria aIII-a. Excepţie fac străzile de servitute şi fundăturile cu
lungime mai mică de 100m ce nu au perspective de a se prelungi pe viitor.

Dimensionarea și organizarea reţelei de transport persoane
Transport de persoane din com. Întregalde satisface într-o bună măsură nevoie de mobilitate a locuitorilor
catre restul teritoriului județului.

Dotările necesare circulaţiei şi echiparea tehnică
1. Semnalizarea adecvată a intersecţiilor şi a trecerilor de pietoni: iluminat corespunzător în zona
trecerilor de pietoni (lămpi cu lumină intermitentă, semnalizarea luminoasă de atenţionare cu flash
etc.).

2. Amenajări specifice circulaţiei pietonale – trotuare.
3. Amenajări specifice circulaţiei bicicliştilor – piste de biciclişti.
4. Denivelări locale (bump, hump, marcaj profilat) la intersecţii, treceri de pietoni, zone de calmare a
traficului.

5. Realizarea de garduri, glisiere, bariere, stâlpişori pentru canalizarea traficului de pietoni în zona
punctelor periculoase, în zona instituţiilor de învăţământ și locasurilor de cult.

IV.

PRIORITĂŢI
1. Amenajare trotuare și rigole.
2. Sistematizarea corespunzătoare a rețelei de străzi pentru evacuarea corespunzatoare a apelor
meteorice de pe carosabil

3. Asfaltarea strazilor din localitate
3.7.
3.7.1

Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial
Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul propus

Teritoriul comunei propus să fie cuprins în intravilan este de 583,36ha. şi a fost împărţit în unităţi
teritoriale de referinţă, zone caracterizate printr-o funcţiune dominantă şi omogenă din punct de vedere al
caracteristicilor urbanistice.
Unităţile (UTR-urile) sunt delimitate de străzi existente sau propuse, precum şi de limitele de parcele
cadastrale şi coincid cu perimetrele pe care se pot elabora studii urbanistice (PUZ şi PUD).
Analiza stadiului actual de dezvoltare al comunei Întregalde, necesităţile funcţionale ale localităţii
precum şi solicitările populaţiei au determinat următoarele categorii de intervenţie:

1. Extinderea şi reconsiderarea judicioasă a limitelor intravilanului în vederea zonificării funcţionale şi

asigurării cerinţelor de terenuri pentru locuire, agrement şi turism, instituţii publice, producţie,
gospodărie comunală, zone plantate etc.;

2. Îmbunătăţirea fondului de locuințe existent în ceea ce priveşte confortul şi amenajarea exterioară de
ansamblu, de la finisaj până la spaţiile plantate.

3. Punerea în valoare a zonelor cu valoare natural și a peisajului;
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4. Completarea şi organizarea tramei stradale şi a circulaţiei în general, amenajarea intersecţiilor şi
nodurilor importante;

5. Identificarea unor terenuri posibile pentru obiective de utilitate publică, rezervarea unor terenuri cel

puţin pentru dotări comerciale, în zone de dezvoltare rezidenţială, asociate cu zone verzi de tip parc,
plantaţii de aliniament şi protectie și zone de activităti turistice, sport și agrement;

6. Reconsiderarea intravilanului existent necesar a răspunde cerinţelor de terenuri pentru investiţii în
domeniul locuirii, construirii de dotări corespunzătoare unor funcţiuni urbane, unităţilor productive
nepoluante şi serviciilor, sau propus a fi integrate în zonificarea funcţională actuală a localităţii;

7. Reabilitarea, completarea, îmbunătăţirea calităţii infrastructurii tehnico-edilitare în vederea creşterii
gradului de confort al locuitorilor comunei Întregalde.

TABEL BILANT TERITORIAL
ZONE CUPRINSE IN INTRAVILANUL COMUNEI INTREGALDE

LEGENDA

PROPUS TOTAL

ZONE FUNCŢIONALE

Ha.

% S.t.

ZONA CĂI DE COMUNICAŢIE

80.56
12.36

CĂI RUTIERE (CAROSABIL)
CIRCULAŢII PIETONALE (TROTUARE, ALEI)

ZONĂ LOCUINȚE
ZONĂ REZIDENȚIALĂ - LOCUINȚE INDIVIDUALE CU
REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME (P/P+1+M)

L

421.31

ZONA CENTRALĂ A COMUNEI

ZC

2.95

IS/E IS,E

12.54

ZONĂ CONSTRUCȚII DESTINATE LOCUIRII TEMPORARE
SI/SAU ANEXE GOSPODARESTI (ADAPOST ANIMALE)

L/a

22.79

ZONA SERVICII TURISTICE, CASE DE VACANȚĂ, CABANE
SI SPATII VERZI AMENAJATE AVAND FUNCTIUNEA
DOMINANTA LOCUIREA INDIVIDUALA

M1

25.92

ZONA INSTITUȚII, SERVICII, DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE
PUBLICE
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ZONĂ SPAȚII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT:
TERENURI DE SPORT

GENERAL

V

ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
ZONĂ LUCRĂRI EDILITARE

2.96
1.02
0.95

ALTE DESTINAȚII

TOTAL

583.36

100

Caracteristicile zonelor sunt date de funcţiunea dominantă şi de condiţiile de amplasare a construcţiilor,
de indicatorii POT şi CUT.
Organizarea urbanistică existentă este caracterizată de însuşirea locuinţelor inclusiv a dotărilor şi
unităţilor economice de-a lungul drumurilor judeţene și comunale pe toată lungimea acestora în localitate şi de-a
lungul drumurilor comunale.
Tendinţa de dezvoltare pe căile de circulaţie amenajate a dus la ramificarea ţesutului construit de-a
lungul acestor direcţii, urmată de împrăştierea în teritoriu a diverselor funcţiuni şi lipsa omogenităţii acestor
zone.
Propunerea de dezvoltare încearcă realizarea unei zone destinate locuinţelor şi dotărilor bine conturate şi
omogene. Zonele propuse pentru extinderea locuinţelor vor fi realizate pentru a răspunde cererii de construcţii de
locuinţe şi de a veni in intampinarea tendintei actuale de a investi in activitati agroturistice.
Zonele cu dotări aferente locuirii au fost propuse uniform si echilibrat pe întreg teritoriul pentru
satisfacerea necesităţilor tuturor locuitorilor, în zone de tip centru sat, fiecare sat component avand acest nucleu
de concentrare a dotarilor si serviciilor. Excepţia o fac institutiile importante la nivelul localităţii, care în
majoritatea lor se află concentrare in centrul satului Întregalde, pe amplasamentul actual, în timp ce satetele
Craiva și Tibru vor avea nuclee de servicii distincte pentru o mai bună deservire a teritoriului.
La nivelul spatiilor verzi s-au propus o serie de imbunatatiri ale conditiilor prezente in comuna. In primul
rand s-a propus pentru amenajarea malurilor paraurilor, instituirea de spatii verzi publice cu acces limitat
constand in principal in plantarea intensiva a malurilor apelor, evitandu-se astfel pe cat posibil si accentuarea
fenomenului de eroziune a malurilor. S-a propus deasemenea amenajarea in zona centrala a satului Întregalde, a
unui spatiu verde public cu acces nelimitat tip parc si reamenajarea terenului de sport din zona de sud a satului
reședință de comună .
In vederea completarii masurilor prevazute in Ordonanta 114 din 2007 s-a impus ca regula obligatorie sa se
amenajeze spatii destinate sportului, agrementului si recreerii.
3.7.2

Fondul locuibil şi organizarea structurală a zonei

Scenariile posibile de evolutie pe care se bazeaza dezvoltarea localitatii sunt influentate atat de factorii
care actioneaza la nivel local sau regional cat si de cei de la nivel national.
Dezvoltare dinamica bazată pe tendinţe exogene pleaca de la conceptul potrivit căruia comuna
Întregalde trebuie sa devina un pol important la nivel local, o comună competitivă, care să fie atragătoare și
viabilă pentru investiții.
Armonizand aceasta tendinta cu intentiile din strategia de nationala de dezvoltare, este necesara
precizarea faptului ca scenariul pleaca de la ipoteza cresterii populatiei cu circa 5% pana in 2020.
Obiectivele strategice şi concurarea pentru rolul de pol local depind foarte mult de atracţia pe care o
exercită comuna Întregalde în următorii ani.
Totodata, in scenariul de dezvoltare dinamică este pus in evidenta faptul ca intravilanul actual poate inca
sustine o parte din acoperirea deficitului actual. Pe de alta parte, pentru a deveni un spațiu rural dinamic, UAT
Întregalde, are nevoie de locuri de munca atractive si diversificate care nu se pot exprima printr-un bilant
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teritorial spatial sau prin indici. Urmarind aceasta idee, trebuiesc identificate nuclee specializate functional,
bazate pe mixitate functionale evidenta. Rolul comertului si al serviciilor trebuie sustinut si accentuat.
Specializarea agro-industriala in curs de restructurare poate oferi resurse de teren optime pentru aceste
functiuni.
Comuna Întregalde dispune de un potențial natural foarte ridicat și prin valorificarea acestuia poate
atrage un număr important de turiști. Condiția imperioasa pentru aceasta viziune este aproprierea de către
comună a spatiului din jurul elementelor de cadru natural (ape și păduri) și de valorificare a zonei adiacente.
Diversificarea funcționala, dar în principal accesul la funcțiuni cât mai variate, trebuiesc incurajate in
comuna Întregalde (trup principal) unde densitatea populatiei si a locurilor de munca este crescuta. In acelasi
timp dezvoltarea unor noi poli puternici, bine relationati cu centrul, este importanta pentru sustinerea pe termen
lung a dezvoltarii.
Facilitatile pentru invatamantul gimnazial trebuiesc incurajate pentru a putea oferi localității un caracter
dinamic.
Limita intravilanului propus
După cum am arătat deja, intravilanul localităţii deţine în prezent resurse importante de teren, fie din
cauza unor zone supradimensionate in raport cu utilizarea curenta, fie din cauza unor terenuri în prezent agricole
şi care vor trebui convertite în zone construibile şi nu în ultimul rând din cauza unor terenuri rezultate din
declinul unor activităţi agro-industriale.

Zone functionale
Zona centrala
❑
❑
❑
❑

3.8.

realizarea unui sistem pietonal (accesibilitate crescută) în zona centrală ;
punerea în valoare a fondului construit din zona centrală și crearea unei identități proprii Comunei
Întregalde prin măsuri de amenajare în primul rând a spaţiului public ;
propunerea funcţiunilor care pot anima viaţa din centrul localității: terase, cafenele, funcţiuni culturale
(ex. amenajarea unui after-school și a unei biblioteci);
realizarea unei articulaţii între centrul Comunei și zonele funcționale adiacente prin inserarea unor
activități culturale şi comerciale şi continuitatea amenajării de standard înalt
Măsuri în zonele cu riscuri naturale

Zonele cu riscuri naturale sunt prezentate în cadrul acestei lucrări la capitolele cuprinse în stadiul actual
al dezvoltării, iar pentru aceste zone se aplică următoarele reglementări:
Lucrările premise constau în lucrări de a limita riscul: lucrări de combatere a eroziunii, lucrări de
plantare, întreţinere a vegetaţiei, lucrări de împrejmuire a zonelor, de prevenire a fenomenelor periculoase,
irigaţii, desecări etc. În intravilan, cu condiţia respectării Legii 10/1995 şi a normelor şi prescripţiilor tehnice
specifice referitoare la rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor, siguranţa în exploatare, igiena şi sănătatea
populaţiei şi a eliminării factorilor de risc prin lucrări specifice sunt admise şi alte construcţii. Autorizarea
executării construcţiilor şi amenajărilor se face în respectările Legii 50/1991 cu completările ulterioare.
În zonele delimitate conform legii pe care s-a instituit interdicţie definitivă de construire nu sunt admise
decât lucrările permise fără condiţii.
Hotărârea de delimitare a zonelor de protecţie sanitară, precum şi a celor expuse la riscuri naturale se
emite de Consiliul Judeţean Alba pe baza studiilor geotehnice şi a altor studii de specialitate necesare pentru
fundamentarea deciziei şi cu avizul organelor de specialitate ale Administraţiei Publice (conform O.G. 47/1994
privind apărarea împotriva dezastrelor, conform ordin MLPAT (actual MTDR) 4458/NN/08.07.1997 şi MAPPM Nr.
1555/10/11.07.1997 privind planurile judeţene de apărare împotriva dezastrelor).
Zonele astfel delimitate sunt aduse la cunoştinţă administraţiei locale ale comunei şi sunt instituite în
teren, se înscriu în cadastru, după care se preiau şi în documentaţiile de urbansim şi amenajarea teritoriulu.
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Se vor respecta prevederile Legii 10/1995. Construcţiile vor fi asigurate împotriva riscului seismic prin
conformare la încadrarea în zona seismică corespunzatoare.
Reglementari specifice situaţiilor de urgenţă
Conform Hotarârii de Guvern nr. 525/1996, art. 24, autorizarea executării construcţiilor este permisă
numai daca se respectă:
a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului
civil;
b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii
teritoriale de pompieri.
Conform Hotarârii de Guvern nr. 525/1996, art. 25, care stabileşte reguli cu privire la asigurarea
acceselor obligatorii:
1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces
ladrumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei constructiei. Caracteristicile
acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.
2) În mod exceptional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea conditiilor
prevazute la alin. 1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri.
3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. 1) se determină conform anexei nr. 4 la
prezentul regulament.
4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizatiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
Concepţia acţiunilor de evacuare îm caz de calamităţi
Acţiunea de evacuare se poate realiza în următoarele modalităţi şi situaţii:
→ Autoevacuarea - în cazul producerii unor dezastre cu efecte rapide, când populaţia este alarmată
şi se deplasează în mod organizat, spre anumite locuri de refugiu în care este ferită de efectele
distrugătoare ale acestora ( acţiunea se poate derula şi spontan însă pe parcurs, ea poate şi
trebuie gestionată de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă – CLSU şi de organele de pază şi
ordine). Desfăşurarea acestei acţiuni impune intervenţia persoanelor specializate ale primăriei
pentru evitarea confuziei, panicii, aglomeraţiei, blocajelor pe căile de comunicaţii, precum şi a
dezordinii şi a actelor antisociale;
→ Evacuarea populaţiei sinistrate – în cazul în care unele categorii de persoane au fost izolate ori
sunt afectate de unele situaţii de dezastre şi nu mai pot reveni la locuinţele proprii o perioadă de
timp;
→ Evacuarea planificată şi organizată - conform prezentului plan de evacuare condusă şi organizată
de CLSU.
Evacuarea poate fi efectuată în funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu
mijloace de transport, astfel:
→ Parţial sau total din una sau mai multe zone ale localităţii sau din întreaga localitate, în aceiaşi
localitate sau în alte localităţii.
→ Simultan sau succesiv ( funcţie de urmările dezastrului sau posibilităţile de transport).
Variante de evacuare:
1. Varianta I - de regulă locaţiile pentru evacuare se stabilesc în clădiri ( şcoli, grădiniţe, cămine
culturale, săli de sport, moteluri sau alte spaţii deoarece acestea asigură un minim de confort şi
utilităţi necesare şi în care se pot asigura condiţii de cazare şi hrănire, asistenţă medicală şi
socială, un trai decent şi prevenirea îmbolnăvirilor şi a epidemiilor. Aceste locaţii pot funcţiona o
perioadă mai lungă de timp, până pa înlăturarea pericolului în orice anotimp.
2. Varianta II – dacă nu se poate realiza varianta I, sau clădirile vizate pentru această variantă I sunt
în zona de dezastru se stabilesc alte zone, pe înălţimi , în apropierea apelor curgătoare, eventual
în afara localităţii, zone în care se înfiinţează tabere. De regulă acestea nu pot funcţiona mult
timp, fiind o măsură provizorie se funcţionează de obicei pe timp favorabil.

R A U M P L A N D E S I G N - NOI.2018

MEMORIU GENERAL ÎNTREGALDE

72

J40 / 15405 / 2008,

Cod Unic de Inregistrare

RO 24446613,

Municipiul Bucuresti, Sector 3, Str. Traian Popovici, nr. 128, Bloc B4A, Et. 5, Ap. 35
Municipiul Sibiu, Strada Oituz, nr. 12, bloc 12, sc. 1, et. 1, ap. 3

Tel : 0740155225 / 0744612245
E – M a i l: office@raumplandesign.ro

SR EN ISO 9001:2015

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA

MEMORIU

3.9.
3.9.1

GENERAL

Dezvoltarea echipării edilitare
Alimentarea cu apă

Necesar/norma specific de apa viitoare, in general aleasa in scopul acestui proiect a fost agreata la 110
litri/locuitor/zi asa cum este prevazut in standardul romanesc pentru proiectarea sistemelor de alimentare cu
apa. Necesarul de apa corespunde exact cu cerintele acestui standard de proiectare (SR 1343-1, iulie 2006), care
cere pentru nivelul de alimentare considerat prin prezentul proiect o norma de apa specifica cuprinsa intre 100 –
120 litri/locuitor/zi.
Necesarul de apa este, la un anumit grad, legat la nivelul de trai al consumatorilor. Luand situatia
venitului ca principal indicator al nivelului de trai se poate afirma ca nivelul de trai in zonele urbane este mai
ridicat decat in zonele rurale (comune).
Estimarea evolutiei cererii de apa se face luand in considerare toti factorii care influenteaza aceasta
evolutie: evolutia contorizarii, elasticitatea cererii in raport cu pretul si venitul, etc. Estimarea cererii de apa
trebuie realizata de asemenea pentru fiecare decile de venit.
Conform datelor furnizate de operatorii sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, a
rezultat un consum de apă zilnic cuprins între 120 l/ locuitor/zi şi 160 l/ locuitor/zi, valori normale pentru pentru
zonele cu climă continentală din care face parte şi judeţul Giurgiu.
Criterii de proiectare
Normele de consum propuse de standardul roman din 2006 tin seama de reducerea consumului domestic si
industrial, inregistrata in ultimii ani, si se apropie de normele Europene, prevazand un consum specific de 100 –
120 l/ locuitor/zi, pentru dotarile sanitare standard existente care se vor extinde in toate localitatile incluse in
program. Consumurile necasnice s-au apreciat avand o pondere de 20% din cel casnic. Normele de calitate a apei
potabile, legiferate prin Legea Calitatii Apei nr. 458/2002, au fost completate si aliniate la normele europene prin
Legea nr. 311/2004.
Parametri de proiectare de baza si predimensionare
Normele de calitate a apei potabile, legiferate prin Legea calitatii apei nr. 458/2002, au fost completate
si aliniate la normele europene de Legea nr. 311/2004. Pentru apele uzate menajere, se mentin valorile debitelor
de calcul pentru apa potabila (Qmediu; Qmax.zi; Qorar max.).
In ce priveste calitatea apelor uzate evacuate in emisar, ele vor trebui sa respecte prevederile
normativului NTPA 001-2007, din care mentionam CB05 de 25 mg/l si substantele in suspensie de 35 mg/l.
Distribuţia apei potabile se va realiza printr-o reţea care va acoperi toată trama stradală, atât pe
drumurile existente, cât şi pe cele propuse prin P.U.G.
Reţelele de distribuţie vor asigura apa necesară utilizatorilor în cantitatea, calitatea şi la presiunea
cerută, conform normativelor în vigoare. Pentru sectorizarea reţelei, se vor prevedea cămine de vane. Pentru
combaterea eventualelor incendii, pe reţeaua de apă se vor prevedea hidranţi exteriori.
Zone de protectie
Pentru sursele de apa, precum si pentru captarile aferente acestora se instituie zonele de protectie
sanitara si perimetrul de protectie hidrogeologica, conform HG 930/2005, acestea fiind dimensionate prin
elaborarea de studii hidrogeologice expertizate de INHGA Bucuresti, studii ce trebuiesc intocmite de catre
detinatorii si/sau operatorii cu orice titlu ai captarilor. Prin aceste studii se dimensioneaza urmatoarele zone:
❖ zona de protectie sanitara cu regim sever: cuprinde terenul din jurul surselor de apa, unde este
interzisa orice amplasare de folosinta sau activitate care ar putea conduce la contaminarea sau
impurificarea surselor de apa;
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❖ zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: cuprinde teritoriul din jurul zonei de protectie
sanitara cu regim sever, astfel delimitat incat, prin aplicarea de masuri de protectie, in functie de
conditiile locale, sa se elimine pericolul de alterare a calitatii apei;
❖ perimetrul de protectie hidrogeologica: cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare si de
descarcare la suprafata si/sau in subteran a apelor subterane prin emergente naturale (izvoare),
drenuri si foraje si are rolul de a asigura protectia fata de substante poluante greu degradabile sau
nedegradabile si regenerarea debitului prelevat prin lucrarile de captare.
Pentru statiile de pompare, instalatiile de tratare, rezervoarele de inmagazinare, aductiuni si retelele de
distributie apa se instituie zonele de protectie sanitara cu regim sever, conform HG 930/2005, dimensionarea
acestora facandu-se cu respectarea urmatoarelor limite minime:
❖ statii de pompare: 10 m de la zidurile exterioare ale cladirilor;
❖ instalatii de tratare: 20 m de la zidurile exterioare ale cladirilor;
❖ rezervoare ingropate: 20 m de la zidurile exterioare ale cladirilor;
❖ aductiuni: 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;
❖ alte conducte din retelele de distributie: 3 m.
Comuna Intregalde cu satele apartinatoare necesita implementarea unui sistem de alimentare cu apa potabila si
incendiu exterior format din:
a. Captare si transport apa bruta

 priza (captare) de apa la confluenta raului Galda cu raul Galdita (la cca 1,5 km de comuna Intregalde) Qzi med = 50mc/zi;

 statie de filtrare si pompare apa bruta cu sistem de contorizare;
 cablu electric de alimentare din comuna Intregalde la statie de filtrare si pompare apa bruta;
 conducta de aductiune de la statia de filtrare si pompare apa bruta pana la gospodaria de apa din
comuna Intregalde;

 drum acces din comuna Intregalde la captare apa si statie de filtrare;
 cladire tehnica pentru captare si statie filtrare.
Captarea va avea o zona de protective sanitara confom legislatiei in vigoare.
Documentatia tehnica pentru obtinerea Acordului si Avizului RA Apele Romane se va intocmi de o societate
comerciala abilitata in domeniu.
b. Gospodarie de tratare si inmagazinare apa

 rezervor metalic suprateran pentru inmagazinare apa bruta filtrate necesara consumului menajer (Qzi
med =

45 mc/zi) si incendiu exterior (Qie = 5 l/s). Volum rezervor = 100 mc;

 statie de tratare apa bruta in vedrea potabilizarii apei;
 statie de pompare apa potabila cu sistem de contorizare montata in container metalic suprateran.In
container se va amplasa si partea administrative si tehnica a gospodariei de apa;

 statie de pompare apa bruta pentru incendiu exterior cu sistem de contorizare montata in container
metalic suprateran.In container se vor amplasa si mijloacele de prima interventie PSI;

 camine pentru vane de sectionare si golire la canalizare;
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GENERAL

c. Retele de distributie apa si statii intermediare de ridicare presiune apa

 retele de alimentare cu apa executate cu teava tip PEID De 110 mm. Teava se va monta sub adancimea
de îngheț a zonei;

 camine pentru vane de sectionare, aerisire si golire la canalizare;
 guri de hidrant subteran DN 65mm cu dren (cca 120,oo m. între guri);
 statii de ridicare a presiunii apei spre zone inalte unde sunt amplasate satele ,statii dotate cu post de
transformare pe stalp;

 camine cu contor apa pentru fiecare gospodarie;
 cișmele cu dren in curtea fiecarei gospodarii sau cladiri cu instalatii interioare.
Lungimea estimate a retelelor de alimentare cu apa si a racordurilor aferente va fi de cca.60 km.

3.9.2

Canalizare

Lucrari civile
Pentru statiile de pompare dotate cu 2 pompe submersibile a fost considerat un cheson circular cu
diametrul de 3 m. In cazuri speciale, cand sunt necesare 3 pompe submersibile, chesonul a fost apreciat la
diametrul de 4,5 m. In vederea estimarii costurilor statiei de pompare, s-a considerat ca radierul colectorului de
canalizare se afla la 5,0 m adancime, la care s-a adaugat 1,0 m pentru adancimea de aspiratie, 0,75 m pentru
garda necesara vortex-ului, rezultand o adancime totala a chesonului de 6,75 m. Volumul total de beton necesar a
fost determinat din conditia de impiedicare a plutirii. Pentru un cheson cu diametrul de 3,0 m au fost considerate
urmatoarele grosimi pentru elementele de beton: 0,3 m pentru planseu, 0,3 m pentru pereti si 1,0 m pentru
radier. S-a considerat utilizarea a 120 kg de armatura la mc de beton.
In vederea asigurarii functionarii statiei de pompare si in eventualitatea unei intreruperi a alimentarii cu
energie electrica, a fost prevazut un generator de rezerva. Acesta, impreuna cu tabloul electric vor fi amplasate
intr-o cladire anexa (dimensiunea de 4,0 x 3,5 m). Intregul amplasament (cca. 15 x 15 m) va fi imprejmuit cu gard
cu poarta de acces si drum de acces.
Ỉn scopul îmbunătăţirii echipării edilitare a Comunei Întregalde și a satelor aparținătoare, precum şi
pentru asigurarea diminuării poluării mediului, se propune un sistem centralizat de canalizare, care să permită
racordarea tuturor gospodăriilor şi a obiectivelor existente şi propuse în zonă.
În funcţie de configuraţia zonei, se propune extinderea retelei existente de canalizare menajera, cu
asigurarea depoluării apelor uzate înainte de descărcarea în emisar prin intermediul staţiei de epurare existenta.
In jurul statiei de epurare este instituita zona de protectie sanitara cu raza de 50m, conform Ordinului Ministrului
Sănătăţii nr. 119/2014.
Se prevede canalizare în sistem divizor, apele pluviale urmând să fie colectate prin rigolele practicate pe
marginea drumului. Ỉn măsura în care, în urma întocmirii proiectului de specialitate, se constată că este necesar,
se vor prevedea construcţii de atenuare a debitelor meteorice prin rezervoare de înmagazinare şi staţii de
pompare.
a. Canalizare pluviala
Colectarea apelor pluviale se va realiza prin santuride colectare, șanțuri executate pe lateralele drumurilor de
acces. Șanțurile vor dirija apa spre zonele joase la receptorii naturali din zona.
b. Canalizare apa uzata menajera
Datorita amplasarii satelor in zone variate ca inaltime se propune un sistem de canalizare indivivual. Sistemul de
canalizare apa uzata menajera va fi compus din:
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 instalatii interioare de canalizare cu evacuare la o ministatie de tratare;

 ministatie de tartare dinensionata functie de numarul de utilizatori;
 rezervor plastic ingropat pentru acumulare apa tratata. Rezervorul va fi echipat cu pompa
submersibila. Apa se va folosi la udat spatiu verde sau gradina.
Alimentarea cu energie electrică

3.9.3

Pentru satisfacerea necesitatilor energetice ale localității si reducerea costurilor sunt necesare aplicarea
urmatoarelor programe:
1. extinderea retelelor electrice in zonele de dezvoltare si extindere ale intravilanului localitatii
Întregalde;
2. construirea de parcuri fotovoltaice cu fonduri europene, parcuri care sa asigure energie electrica
pentru iluminat public si energie electrica pentru asigurarea de utilitati apa si canalizare;
3. extinderea iluminatului public in toate zonele edificate ale localitatii.
B. Lipsa retelei de alimentare cu energie electrica a satelor Popesti, Marinesti si Iliesti necesita
extinderea retelei existente in comuna Intregalde.
C. In comuna Intregalde si în satele aparținătoare este necesar implementarea iluminatului public.
Telefonie

3.9.4

Retele de telecomunicatii
Strategia dezvoltarii sectorului de telecomunicatti are urmatoarele obiective :





infiintarea de noi telecentre satesti (doua telefoane, doua calculatoare legate la Internet si un aparat
fax) pentru comunitatile isolate;



conectarea la Internet de mare viteza a scolilor, institutelor de cercetare, bibliotecilor, muzeelor;



stimularea cererii pentru serviciile de telecomunicatii prin încurajarea dezvoltarii infrastrcturii în
banda larga si a aplicatiilor societatii informationale;



Crearea si extinderea de catre operatorii alternativi a unor retele de acces la utilizatorii finali, în
scopul evitarii interconectarilor cu reteaua Romtelecom;



Înfiintarea de telecentre (info-chioscuri) în zonele cu probleme majore de restructurare prin care sa
fie posibil accesul public la internet prin conexiuni broadband Judetul Alba este interesat sa-si
diversifice sursele de aprovizionare cu energie. Consiliul Judetean va încuraja investitiile în energii
regenerabile si în tehnologii cu consum redus de energie. Energie;



Sprijinirea investitiilor în instalatiile si echipamentele din întreprinderi în vederea îmbunatatirii
eficientei energetice, care sa conduca la economisirea de energie;



Sustinerea realizarii de investitii în noi capacitati de producere a energiei electrice si termice prin
valorificarea resurselor energetice regenerabile: eoliene, hidroenergetice (numai capacitati mici),
solare, a biomasei, bio-carburantilor. (ex : panouri fotovoltaice).

Pentru satele ce nu sunt dotate cu retelele electrice, sistemele de telecomunicații se vor implementa
odată cu echiparea satelor cu rețele electrice.
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3.9.5

GENERAL

Alimentarea cu căldură

Oportunitatea adoptarii de
Întregalde.

soluții

alternative

de

alimentare

cu

energie termica

în

comuna

În contextul actual, asigurarea cu energie trebuie sa țină seama de doua aspecte principale: diversificarea
surselor si realizarea la nivelul consumatorilor a interconectarii acestor surse (montarea unor ”sisteme hibride”
de alimentare cu energie).
Utilizarea combustibilului lichid, în special combustibil lichid usor (CLU) prezinta o serie de avantaje
având în vedere puterea calorifica ridicata, posibilitatea stocarii pentru a se evita deficitul din perioadele cu
temperaturi exterioare scazute, precum si funcționarea automata a sursei termice, fara a fi necesar focaritul. Nici
acest combustibil nu poate fi folosit pentru încalzirea centrala individuala a unui apartament de bloc din cauza
lipsei de spațiu corespunzator pentru depozitarea lui.
O soluție care îmbina avantajele utilizarii gazelor naturale cu cele ale combustibililor lichizi o constituie
gazele petroliere lichefiate (GPL), având însa dezavantajele ca la instalațiile mic-vrac este necesara umplerea
la intervale scurte de timp a recipientului (din cauza faptului ca nu este utilizabila decât o cantitate de circa 60%
din capacitatea totala a recipientului), iar la scaderea temperaturii scade si debitul de gaze care se vaporizeaza si
pot fi utilizate.
Sursa de rezerva cea mai la îndemâna o constituie energia electrica, la nivelul consumatorilor obisnuiți
folosindu-se încalzirea individuala cu diverse aparate electrice. O cresterea nivelului de confort si, în paralel, o
reducere a riscului de accidente si incendiu, o constituie apariția radiatoarelor electrice cu temperatura mai
scazuta a sursei de caldura la care elementul încalzitor nu mai este incandescent.
Centralele termice funcționând cu energie electrica au puteri mari, pe care posturile de transformare,
rețelele de distribuție si instalațiile interioare actuale nu le pot prelua, astfel încât pentru viitorul apropiat si,
chiar la nivel mediu, nu se prevede o utilizare a energiei electrice pe scara larga pentru încalzire chiar în
condițiile unei nivelari a costurilor diferitelor forme de energie.
Utilizarea diferitelor forme de energie regenerabila pentru încalzire trebuie susținuta, pentru o
funcționare sigura, de sisteme care utilizeaza combustibilii clasici, în special cei fosili care pot fi stocați si care
pot produce rapid debitul de caldura necesar.
Pompele de caldura încep sa capete o utilizare mai extinsa odata cu apariția pe piața a diverselor
echipamente adecvate. Capacitatea lor termica este însa destul de redusa, fiind necesare spații pentru montarea
schimbatoarelor de caldura în sol sau la nivelul apelor freatice precum si o izolare termica a cladirii mult
superioara celei normata la ora actuala în țara noastra. Este important de verificat daca parametrii pentru care a
fost proiectata pompa corespund parametrilor existenți si/sau doriți în țara noastra (temperaturi minime,
temperaturi interioare în încaperi, temperaturi ale solului si apei freatice).
Utilizarea energiei solare este cea mai la îndemâna soluție la ora actuala în special pentru producerea
apei calde menajere în perioada de vara. Cele trei variante principale de captatoare solare (cu funcționare
gravitaționala, la presiunea rețelei de apa, cu tuburi vidate) permit prepararea apei calde chiar si în perioada de
iarna sau când cerul este înnorat, prin prevederea unor surse de rezerva (încalzire cu combustibili fosili si/sau
electrica). Incalzirea cladirilor este relativ greu de realizat, inclusiv pentru cladirile cu grad ridicat de vitrare,
care pe timpul iernii vor primi o cantitate de caldura ce nu poate fi controlata, deci nici în concordanNa cu
necesarul termic, iar vara pereții vitrați (chiar protejați cu diverse sisteme) vor conduce la o încalzire excesiva a
spațiilor, cu consumuri ridicate de energie electrica pentru climatizare.
3.9.6

Alimentarea cu gaze naturale

Functie de strategia de dezvoltare a transportatorului de gaze natural pentru judetul Alba se va solicita
de către Primaria Comunei Intergalde Consiliului Județean Alba planificarea extinderea retelei de gaze naturale în
satele comunei Întregalde.
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Gospodărie comunală

3.9.7

Obiectivele judetene sunt stabilite în baza obiectivelor din Planul Regional - Regiunea 7 Centru si Planul
National de Gestiune a Deseurilor, care sunt la rândul lor fundamentate pe legislatia nationala privind deseurile.
Pentru îndeplinirea anumitor prevederi din legislatia europeana, România a obtinut perioada de tranzitie
(de exemplu atingerea obiectivelor privind reciclarea si valorificarea deseurilor de ambalaje, închiderea
depozitelor neconforme de depozite municipale, colectarea deseurilor electrice si electronice s.a)
In vederea atingerii tintelor si îndeplinirii obiectivelor stabilite, România beneficiaza de asistenta
financiara din partea Uniunii Europeane. Aceasta asistenta este deja acordata prin intermediul instrumentelor de
pre-aderare (Programele PHARE si ISPA), urmând ca în continuare prin Programul Operational Sectorial de Mediu
AXA Prioritara 2 respectiv din Fondul European de Dezvoltare Regionala sa se asigure finantari nerambursabile de
pâna la 80% din valoarea proiectelor.
Obiectivele stabilite în cadrul PJGD trebuie sa îndeplineasca urmatoarele criterii:
̶ Sa urmareasca principiile de fundamentare a politicilor de mediu: Principiul Poluatorul Plateste,
Principiul Prevenirii, Principiul Proximitatii, Principiul Eficientei Economice, Principiul Subsidiaritatii,
Principiul Aplicabilitatii, Principiul BATNEEC etc.;
̶ Sa se bazeze pe urmatoarele prioritati: prevenirea generarii deseurilor la sursa, reutilizarea si
reciclarea acestora, utilizarea deseurilor ca sursa de energie, eliminarea finala a deseurilor prin
incinerare sau depozitare;
̶ Sa urmareasca transformarea problemelor identificate în teritoriu în obiective de rezolvat;
̶ Sa ia în considerare observatiile si comentariile relevante primite din partea publicului si în special a
segmentului care urmeaza sa participe la realizarea obiectivelor propuse (generatori de deseuri,
prestatori de servicii, investitori potentiali, organe de control etc.);
̶ Sa fie în concordanta cu obiectivele stabilite la nivel national în Strategia Nationala de Gestionare a
Deseurilor, în Planul regional de gestionare a deseurilor si cu legislatia europeana si nationala.
Tintele trebuie sa îndeplineasca urmatoarele criterii:
―

Sa exprime fiecare obiectiv stabilit într-o forma cuantificabila (cantitate si timp);

―

Sa fie cel putin egale cu tintele stabilite la nivel regional si national;

―

Fata de tintele stabilite la nivel national, la nivel regional pot fi stabilite si tinte intermediare.

În functie de caracteristicile judetului, de existenta facilitatilor de colectare, transport, tratare,
reciclare, respectiv eliminare a deseurilor, sau în functie de puterea economica/nivelul veniturilor populatiei,
judetul îsi poate stabili obiective si tinte mai ambitioase decât cele la nivel regional sau national.
Protecţia factorilor de mediu

3.10.

În urma analizei problemelor de mediu s-au conturat propunerile şi măsurile de intervenţie ce se impun
pentru protecţia mediului
•

limitarea extinderii zonei construite în zonele cu terenuri ce prezintă pericol de inundație,
alunecări şi în zonele naturale prevăzute prin proiect

•

măsuri la nivelul agenţilor economici, potenţiale surse de poluare prin reglementări în utilizarea
terenului, respectarea distanţelor normate de protecţie şi evitarea amplasării unor funcţiuni ce
pot genera- sau generatoare de poluare.

•

Reabilitarea şi extinderea reţelelor edilitare
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Delimitarea, instituirea şi respectarea zonelor de protecţie a monumetelor istorice şi arheologice
şi a zonelor protejate naturale şi construite.
Respectarea distanţelor de protecţie sanitară faţa de sursele de poluare sau disconfort (unităţi
economice, cimitire, statii de epurare şi trasee tehnico- edilitare).

Se vor lua măsuri pentru punerea în aplicare a propunerilor Planului Urbanistic General cu privire la
amenajarea şi dezvoltarea parcurilor, a zonelor verzi, plantatiilor de aliniament şi de protecţie, a zonelor de
agrement şi odihnă.
Principalele direcţii de acţiune în sensul prezentat sunt :

3.10.1

•

amenajarea complexă (cu lucrări hidrotehnice) a bazinelor hidrografice torenţiale şi împădurirea
terenurilor degradate (în scopul reducerii pierderilor de apă şi a pagubelor cauzate de scurgerile
torenţiale);

•

implementarea unor mijloace de prevenire, limitare şi diminuare a efectelor poluării accidentale;

•

controlul, diminuarea/eliminarea poluării stratului freatic în zona localităţilor aparţinătoare
Comunei şi în zonele depozitelor de deşeuri menajere;

•

controlul, diminuarea/eliminarea poluării apelor de suprafaţă datorită capacităţilor insuficiente
de preepurare sau staţiilor de preepurare cu tehnologii ineficiente la nivelul agenţilor economici
industriali;

•

implementarea unor mijloace de prevenire, limitare şi diminuare a efectelor poluării accidentale;

•

reconstrucţia ecologicǎ a cursurilor de apă din teritoriul administrativ al localităţii.
Protecţia calităţii apelor

S-au delimitat zonele de protecţie sanitară pentru obiectivele de gospodărie a apelor, izvoarelor
protecţie a cursurilor de apa şi zona de inundabilitate.
3.10.2

de

Protecţia aerului

Principalul factor poluant al aerului de pe teritoriul Comunei Întregalde sunt noxele produse de circulaţia
rutieră, atât de cea de tranzit, cât şi cea locală.
Emisia admisibilă de gaze auto după normele europene ECO 15-40 este următoarea CO(g/km)= 15-27; Hc
+ NO2(g/km) =5,8-8,7.
Influenţa acestora este percepută ca pe o adâncime mică de 10-20 m în zona de locuinţe datorat traficului
unic în această zonă.
La acest moment nu se impun măsuri de protecţie, însă în funcţie de creşterea indicilor de motorizare,
trebuiesc luate măsurile necesare la nivel comunal cât şi zonal.
3.10.3

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Principala sursă de zgomot şi vibraţii este traficul de tranzit de pe drumurile județene, la care se adaugă
circulaţia înspre zonele agro-zootehnice care traversează zonele de locuinţe şi este alcătuită din maşini grele şi
utilaje agricole (sau de transport material lemnos).
3.10.4

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Perturbarea mediului se află la capătul unui lanţ cauzat de diferiţi factori. La baza acestui lanţ se află
insăşi fiinţa umană cu nevoia sa prin care se stabilesc raporturi cu mediul înconjurător. Fiinţa umană prin aşezarea
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sa, devine principalul factor ce a determinat perturbarea mediului, pe de altă parte dezvoltarea sa care nu poate
fi oprită sau împiedicată.
În sistemul internaţional mediu-aşezare umană, se constată că omul prin acţiunile sale deliberate sau mai
puţin deliberate produce în continuare creşteri în gradul mutaţiilor ireversibile din mediul înconjurător.
Abordarea problemelor trebuie fundamentată pe principiile protective, reconstrucţiei şi gestiuniiprudente
pe idei de implicări ale comunităţilor locale şi pe un sistem de interdisciplină, ceea ce constituie în urbanismul
economic.
Aşezarea umană, înţeleasă ca un organism, stabileşte raporturi de conexiuni dinamice cu mediul natural:
deşi este un mare consumator de resurse naturale li producător de reziduri poluante, este şi principalul element
care susţine viaţa economică, socială şi culturală.
În etapa actuală, impactul perceput de individ este al necesităţii satisfacerii nevoilor biologice: adăpostm,
căldură, hrană, odihnă, viaţă familială etc.
3.10.5

Lucrari de reconstructie ecologica

Pentru protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător la nivelul Comunei Întregalde se vor
formula următoarele propuneri:
1. Modernizarea infrastructurii rutiere, modernizarea străzilor, aleilor și trotuarelor, optimizarea acceselor
legate de direcțiile majore, modernizarea intersecțiilor cu probleme de trafic;
2. Implementarea unor programe de întreținere periodică a carosabilului și a căilor pietonale, în vederea
diminuării emisiilor de pulberi în suspensie care sunt generate de traficul greu ce tranzitează
localitatea;
3. Reglementarea circulației auto în special în zona centrală a Comunei prin amenajarea unor spații de
parcare adiacente zonei;
4. Menținerea zonelor verzi existente, crearea, reabilitarea și înființarea unora noi, plantarea de peredele
vegetale de protecție între zonele industriale și cele rezidențiale, respectarea regimului silvic în cazul
pădurilor existente cu rol de protecție;
5. Corelarea P.U.G. actualizat cu Programul Local de Îmbunătățire a Calității Mediului prin realizarea de
spații verzi și atingerea procentului de 25% de spațiu verde alocat fiecărei construcții;
6. Reglementarea pe linie de protecție a mediului a tuturor unităților industriale sau din alte domenii
posibil a-și începe activitatea în viitor, cu impunerea de către autoritatea de mediu competentă, a unor
condiții de funcționare care să asigure încadrarea în limitele admise.
3.10.6

Delimitarea zonelor protejate. Restricţii.

Zonele protejate, cuprinzând component ale patrimoniului național natural şi cultural, se subscriu
Convenției asupra Protecției Patrimoniului European a Consiliului Europei. Potrivit acestuia părțile semnatare se
angajează să adopte o politică de conservare integrată care:
Să includă protecția patrimoniului arhitectural ca obiectiv major al dezvoltării urbane şi amenajării
teritoriului.
Să promoveze programe de întreținere şi restaurare
Să facă din conservarea, promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului arhitectural, un obiectiv major
al politicilor în domeniul culturii, ambientului, amenajării teritoriului şi urbanismului.
Zone construite protejate
Protecția patrimoniului național este definita de Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea
monumentelor istorice publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 24 iulie 2001.
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Zonele de protecție ale zonelor cu valori de patrimoniu sunt stabilite şi declarate pe baza studiilor de
specialitate întocmite prin grija Direcției Monumentelor Istorice conform Legii Nr. 422. Zonele de protectie ale
siturilor arheologice sunt stabilite si declarate conform Legii nr. 258/2006 pentru modificarea şi completarea
Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice
ca zone de interes național.
Autorizarea execuției construcțiilor în aceste zone se face cu respectarea prevederilor pentru acastă
Unitate Teritorială de Referință (UTR) din Regulamentul General de Urbanism (RGU).
Sunt permise acele tipuri de construcții compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate (locuițe,
dotări) cu condiția respectării avizelor conforme ale organelor administrației publice centrale specializate (CNMI)
pentru valori de interes național (categoria valorică A şi B) sau ale serviciilor publice teritoriale ale MDLPL şi
Ministerul Culturii şi Cultelor pentru valori de interes local (categoria C).
Sunt interzise orice fel de construcții sau amenajări care, prin funcțiune, configurație arhitecturală sau
amplasament compromit aspectul general al zonei, afectează valoarea monumentului, ori a zonei protejate a
acestuia.
Toate organismele implicate au răspundere privind păstrarea nealterată a caracterului cultural tradițional
(obiceiuri, credințe, mod de viață şi activitate).
Se vor respecta şi indicatorii tehnici specifici UTR-ului (POT, CUT, aliniament, aliniere, parcelare).

Monumente incluse în Lista monumentelor istorice (2015)
Lista Monumentelor Istorice (LMI 2010) a fost aprobată prin OMCPN nr. 2.828/2015, pentru modificarea
anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor
istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, din 15.02.2016
Conform documentului menţionat în comuna Întregalde se găsesc următoarele monumente istorice (nr.
crt, cod, denumire, adresa postală, datare):

 Biserica de lemn " „Sf. Arhangheli” – Dealu Geogelului, situată în cătunul Cristeşti, sub Vf. Chicerii,

la izvoarele văii Ivaşcanilor, fiind construită la 1742, de către meşterul Panta Crăciun. Cod. LMI - ABII-m-A-00216.

 Biserica de lemn " „Sf. Ilie” din Întregalde-Modoleşti, situată pe un tăpşan de pe malul strâng al văii
Galda, în amonte de confluenţa acesteia cu pârâul Ghilcer. Cod LMI 2010 - AB-II-m-B-00240

3.11.

Reglementări urbanistice – permisiuni și restricții

Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General se face pe baza reglementărilor
precum şi a Regulamentului local de urbanism (volumul 2).

- partea grafică,

Prevederile din piesele desenate cât şi cele ale Regulamentului se aplică atât la teritoriul intravilan al
comunei, cât şi la cel extravilan, în limitele teritoriului administrativ.
Pentru zonele funcţionale, prevederile Regulamentului se grupează în 3 capitole, cuprinzând reglementări
specifice :
STRUCTURA CONŢINUTULUI REGULAMENTULUI
Fiecare dintre subzonele şi unităţile de referinţă fac obiectul unor prevederi organizate conform următorului
conţinut:
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DEFINIREA CARACTERULUI
RECOMANDĂRI

CU

MEMORIU
ZONEI

CARACTER

GENERAL

GENERAL

SECȚIUNEA I – UTILIZARE FUNȚIONALĂ
ARTICOLUL 1
ARTICOLUL 2
ARTICOLUL 3

– utilizări permise
– utilizări permise cu condiţii
– utilizări interzise (interdicţii definitive,permanente)

SECȚIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR
ARTICOLUL
ARTICOLUL
ARTICOLUL
ARTICOLUL
ARTICOLUL
ARTICOLUL
ARTICOLUL
ARTICOLUL
ARTICOLUL
ARTICOLUL
ARTICOLUL

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

– caracteristici ale parcelelor (suprafață, formă, dimensiuni)
– amplasarea clădirilor faţă de aliniament
– amplasarea clădirilor în interiorul parcelei
– amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă
– accese carosabile și pietonale
– parcaje și staționarea autovehiculelor
– înălţimea construcţiilor
– aspectul exterior
– condiții de echipare tehnico-edilitară
– spaţii verzi și elemente de design urban
– împrejmuiri.

SECȚIUNEA III – POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR
ARTICOLUL 15 – procentul maxim de ocupare al terenului
(P.O.T. max)
ARTICOLUL 16 – coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T. max)
Utilizări permise cu condiţii s-au stabilit pentru zonele în care este necesară obţinerea unor acorduri sau
avize pentru zonele de protecţie ale căii ferate, sau de protecţie ale captărilor de apă, cursurilor de apă.
Interdicţiile definitive de utilizare se referă la interzicerea realizării construcţiilor în zonele inundabile,
terenuri alunecătoare, amplasamente situate în apropierea unor unităţi protejate sever (puţuri de captare apă,
de exemplu) sau pot incomoda funcţional (staţii de epurare, platforme de gunoi etc).
În vederea stabilirii regulilor corecte de construire, teritoriul intravilan al localităţii a fost împărţit
convenţional în Unităţi Teritoriale de Referinţă (denumite în continuare UTR).
Împărţirea teritoriului localității în U.T.R. s-a făcut pe baza planşa de Reglementări urbanistice –
Zonificare funcţională propusă. U.T.R. se defineşte ca o reprezentare convenţională a unui teritoriu având o
funcţiune predominantă sau/şi omogenitate funcţională, pentru care se pot stabili reguli de construire general
valabile. UTR-ul este delimitat prin limite fizice, existente în teren (străzi, limite de proprietate, ape, etc.)
Având în vedere dimensiunile mici ale localităţilor şi faptul că funcţiunea de locuire este predominantă,
numărul de UTR-uri este redus (vezi volumul 2 - Regulament Local de Urbanism).
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3.12.

GENERAL

Obiective de utilitate publică

Terenurile amplasate în intravilanul sau extravilanul Comunei Întregalde pot fi dobândite şi înstrăinate
prin oricare din modurile stabilite de lege. Dobândirea unui teren se poate face prin moştenire, donaţii,
cumpărare, concesionare, prin acte autentificate.
Cel mai important lucru pentru dezvoltarea unei localităţi este realizarea obiectivelor care să servească
tuturor locuitorilor comunităţii respective. Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a obiectivelor de utilitate
publică propuse, sunt necesare următoarele elemente de bază :
- rezervarea terenurilor pentru obiective ;
- identificarea tipurilor de proprietate asupra terenurilor ;
- stabilirea circulaţiei terenurilor, în funcţie de necesităţile de realizare a obiectivelor.
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4.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

4.1.

Concluzii – măsuri în continuare

GENERAL

Reactualizarea Planul Urbansitic general al Comunei Întregalde pune în evidenţă măsurile ce trebuie
urmate pentru instalarea unui dinamism economic şi demografic într-un cadru de gestionare responsabilă a
resurselor naturale, de utilizare raţională a solului şi de conservare şi protecţie a mediului pentru ameliorarea
calităţii vieţii.
Între măsurile propuse, prioritare sunt cele legate de:
•

Reabilitarea şi dezvoltarea la parametri europeni a infrastructurii tehnice (căi de
comunicaţie, telecomunicaţii, echipare energetică, reţele edilitare, etc.)

•

Restructurarea şi dezvoltarea funcţiunilor economice

•

Îmbunătăţirea şi conservarea calităţii mediului

Comuna Întregalde îşi va păstra şi dezvolta în continuare profilul economic actual, diversificat, prin
încurajarea dezvoltării activităţilor economice specifice acestuia, cu profil agricol, industrial, turistic şi servicii.
Relansarea activităţii economice a comunei se poate realiza prin revitalizarea unităţilor economice existente, dar
și a celor din turism, precum şi stimularea investiţiilor în societăţi comerciale cu profil de servicii, promovarea
activităţilor industriale nepoluante şi reconversia amplasamentelor industriale relocate.
Dezvoltarea serviciilor comerciale şi turistice, atât către agenţii economici cât şi către populaţie trebuie
să fie o prioritate în demersurile de stimulare a organismelor competente centrale şi locale, atât datorită lipsei
acestora ca volum şi calitate necesară, cât şi datorită resurselor pe care le oferă prin crearea de locuri de muncă
pentru populaţia comunei.
Pentru fiecare parametru determinat în dezvoltarea comunei Întregalde au fost analizate orientările
prioritare pentru evoluţia lor.
Pentru stabilizarea populaţiei, deziderat la nivel naţional, se impun măsuri de dezvoltare economică,
urmate de asigurarea unui grad de comfort sporit şi condiţii de creştere a sporului natural, nu numai prin ajutoare
financiare, dar şi un climat de stabilitate şi dinamică economică locală.
Programul propus prin Reactualizare PUG presupune o multitudine de obiective de investiţii şi necesită un
efort financiar deosebit pentru a fi realizate într-o perioadă destul de mică comparativ cu numărul şi amploarea
obiectivelor propuse pentru a fi atinse într-un orizont de timp de 10 ani:
1. REVITALIZAREA ȘI ACTIVAREA UNOR FUNCTIUNI SPECIFICE (ZONA CENTRALĂ - CU ACTIVITĂȚI
COMERCIALE, ZONĂ ACTIVITĂȚI TURISTICE ÎN RELAȚIE CU ELEMENTELE DE CADRU NATURAL EXISTENTE)
2. REALIZAREA UNEI CIRCULAȚII RUTIERE ADAPTATE LA NEVOILE ACTUALE ALE POPULAȚIEI DIN COMUNA
ÎNTREGALDE ȘI SATELE APARȚINĂTOARE, ÎN PRINCIPAL, ȘI A CONECTĂRII RAPIDE ȘI SIGURE LA NIVEL
JUDEȚEAN, ÎN GENERAL.
3. RIDICAREA STANDARDULUI DE VIATA PENTRU LOCUITORII COMUNEI ÎNTREGALDE PRIN REVIZUIREA
TIPULUI DE OFERTE EDUCATIONALE ȘI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ SUSȚINUTE DE
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII (SISTEM RUTIER, UTILITATI)
4. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL ȘI A POZIȚIEI LA NIVEL JUDEȚEAN PRIN GESTIONAREA OFERTELOR
TURISTICE SUSTINUTE DE SERVICII DE CALITATE.
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Lucrările de mare amploare (infrastructură, hidrotehnice) sunt investiţii ce se pot face doar din fonduri de
la buget şi sunt incluse în politica de amenajare teritorială a judeţului Alba. Pentru realizarea obiectivelor locale
este necesară o politică adecvată scopurilor, încurajarea investiţiilor şi controlul modului de utilizare a solului
(exploatare, protejare, construire).

Întocmit,
Dr.,Urb.-Dipl., Mădălina MOȚCANU-DUMITRESCU
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