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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării Comunei Ciugud in cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Apelul Proiect: I.4 - Elaborarea/actualizarea în 

format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană: 

„Elaborarea  Planului Urbanistic Zonal pentru zona industriala in format GIS si 

transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General  al comunei Ciugud” 

 

 Consiliul Local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa extraordinară cu 

convocare de îndată în data de 13.05.2022; 

     Luând în dezbatare: 

- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei 

Ciugud in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, 

Apelul Proiect: I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a 

teritoriului și de planificare urbană: „Elaborarea  Planului Urbanistic Zonal pentru zona industriala 

in format GIS si transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General  al comunei Ciugud”, 

inițiator viceprimarul comunei Ciugud ; 

 - Raportul de specialitate elaborat de consilierul primarului, înregistrat sub nr. 3428/2022; 

 - Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

 Având în vedere prevederile: 

- Ordinul pentru aprobarea „Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene 

aferente Planului National de Redresare si reziliență in cadrul apelurilor de proiecte 

PNRR/2022/C10 – Fondul local” nr.999/2022;  

 - art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (14) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă participarea Comunei Ciugud in cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Apelul Proiect: I.4 - Elaborarea/actualizarea în format 

GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană: „Elaborarea  Planului 

Urbanistic Zonal pentru zona industriala in format GIS si transpunerea in format GIS a Planului 

Urbanistic General  al comunei Ciugud”. 

 Art.2. Se aprobă nota de fundamentare a investiției „Elaborarea  Planului Urbanistic Zonal 

pentru zona industriala in format GIS si transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General  

al comunei Ciugud”, conform  anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3 Se  aprobă descrierea sumară a „Elaborarea  Planului Urbanistic Zonal pentru zona 

industriala in format GIS si transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General  al comunei 

Ciugud”, conform  anexei nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4  Se aprobă valoarea eligibilă totală a investiției în cuantum de 369.202,5 lei la care se 

adaugă TVA, respectiv suma de  70.148,47 lei  

Art.5  Comuna Ciugud se obligă să asigure spații adecvate pentru amplasarea unui număr de 

2 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, precum și costurile necesare pentru punerea în 

funcțiune a acestora. Contravaloarea celor 2 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, în 

cuantum de 246.135 lei va fi suportată din alocarea suplimentară asigurată în cadrul apelului de 

proiecte, stațiile urmând a fi achiziționate centralizat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației 

 Art.6  Se aprobă suportarea din bugetul local al comunei Ciugud a eventualelor cheltuieli 

neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Elaborarea  Planului 

Urbanistic Zonal pentru zona industriala in format GIS si transpunerea in format GIS a Planului 

Urbanistic General  al comunei Ciugud”. 

 Art.7 Se mandatează Primarul comunei Ciugud să reprezinte solicitantul Comuna Ciugud în 

relaţia cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pe durata de pregătire a 

proiectului și a contractării, respectiv implementării proiectului. 

Art.8 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Art.9 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Ciugud, prin 

intermediul compartimentelor de specialitate. 

 Art.10 Hotărârea  se comunică către: 

- Instituţia Prefectului-judeţul Alba; 

- Primarului comunei Ciugud; 

- Compartimentului Juridic; 

- Compartimentului Achiziții publice și Investiții; 

- 1 (un) exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 13.05.2022 

Nr.61 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 100 

% din numărul consilierilor în funcţie 

 



 
 

ANEXA nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.61/2022 

 
 
 

Descriere sumara a investiției „Elaborarea  Planului Urbanistic Zonal pentru 

zona industriala in format GIS si transpunerea in format GIS a Planului 

Urbanistic General  al comunei Ciugud” 
 
 
 
 

 Comuna Ciugud este situată, din punct de vedere geografic, pe latura vestică a 

Podişului Secaşelor, care coboară prin culmi mici către valea Mureşului. Aici se integrează 

în culoarul depresionar Turda-Alba Iulia, cu altitudini minime de 216 în luncă şi un maxim 

de 463 în Gorganu Şeuşei. Zona este strategică din perspectiva poziţiei sale, controlând valea 

Mureşului pe partea sa stângă, dar şi accesul dinspre Podişul Secaşelor spre culoarul 

Mureşului. 

 Digitalizarea administrației publice este o etapă firească dacă observăm 

implementarea și utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a serviciilor de e-guvernare 

destinate cetățenilor și mediului de afaceri, la care se adaugă mobilitatea și accesibilitatea 

foarte ridicată oferită de echipamentele moderne de comunicații electronice. Atât la nivel 

regional cât și național este nevoie de recuperarea întârzierilor în procesul de digitalizare. 

 Ciugudul este comuna din România care a reușit să atragă cele mai multe fonduri 

europene în exercițiul financiar 2007 - 2013 fiind un exemplu de bune practici la nivel 

național. Suma totală a finanțărilor accesate depășește 30 de milioane de euro, bani care au 

ajuns în infrastructură, modernizarea și extinderea rețelelor de canalizare și alimentare cu 

apă, crearea unor condiții mai bune pentru educație, modernizarea unor edificii de cultură. 

 Comuna Ciugud a dezvoltat o zonă industrială care se întinde pe o suprafață de peste 

55 de hectare din care 33 de hectare sunt ocupate, iar restul de aproximativ 15 hectare sunt 

disponibile pentru noi investiții. Comuna Ciugud promovează de câțiva ani un model de 

colaborare între mediul de afaceri și administrația locală bazat pe seriozitate, corectitudine 

și sprijin pentru dezvoltarea viitoarelor afaceri. 

 Zona de Dezvoltare Economică Drâmbar – Ciugud găzduiește deja aproximativ 30 

de companii oferind facilități importante investitorilor: o zonă cu plan urbanistic bine 

conturat, utilități până la poarta fiecărei unități economice, posibilitatea de a 

concesiona/cumpăra terenul necesar investiției, posibilități de transport pentru angajați și, în 

viitor, o grădiniță modernă chiar în zona economică. 

 De asemenea pe teritoriul comunei funcționează mai multe ferme de creștere a 

animalelor sau specializate în cultura cerealelor. Administrația locală din Ciugud sprijină și 

investitorii din agricultură astfel că a asfaltat peste 17 kilometri de drumuri de câmp, care 

fac accesul spre terenurile agricole și ferme. 

 Apropierea comunei Ciugud de municipiul Alba Iulia, zonă cu potențial turistic, a 

determinat, în ultimii ani, dezvoltarea în localitate a unor investiții în domeniul turismului. 

 De asemenea administrația locală are în derulare un proiect ambițios pentru 

valorificarea turistică a Râului Mureș prin crearea unei zone de agrement cu zone de relaxare, 

terenuri de sport, plaje și zone de plimbare cu mici ambarcațiuni (caiace). 

 Teritoriul administrativ al comunei se întinde pe o suprafață de 4376,98 hectare din 

care 3182 hectare o constituie terenul agricol împărțit în: 2023 hectare teren arabil, 977 

hectare pășuni,159 hectare fânețe, 23 hectare vii și livezi. 

Fondul forestier reprezintă 159 hectare. 

Intravilanul Comunei Ciugud este de 213 hectare. 
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 Printre altele, primăria cere ca sediul social să fie în Ciugud, iar investițiile realizate 

să fie prietenoase cu mediul. De asemenea, primăria solicită un  plan de afaceri serios din 

care să rezulte că firmele generează locuri de muncă. 

 Acolo își au sediul în prezent peste 30 de companii, care asigură aproape 1.000 de 

locuri de muncă, iar suprafața pe zonei de dezvoltare ajunge la 45 de hectare (inclusiv zona 

nouă). 

 Este vorba despre companii din industria alimentară, textilă, logistică, producție 

publicitară, transport, curierat și altele. Toate plătesc bugetului local peste un milion de euro 

anual (peste 80% din veniturile comunei), bani pe care primăria îi înmulțește folosindu-i 

pentru a cofinanța proiecte europene. 

 Comuna are una dintre cele mai mari rate de absorție din România și rivalizează la 

acest capitol cu multe orașe. 

 ”Oferim multe oportunități pentru investitori: plan urbanistic bine conturat, parcele 

cu toate utilitățile, facilități economice în funcție de nivelul investiției dezvoltate, 

posibilitatea de a cumpăra terenul, transport pentru angajați integrat în zona metropolitană a 

municipiului Alba Iulia, o grădiniță modernă în zona de dezvoltare economică și nu în 

ultimul rând oferim asigurarea că suntem o administrație prietenoasă și corectă 

 În contextul necesității implementării unor noi concepte de dezvoltare urbană/locală 

care să faciliteze tranziția verde a localităților din România, actualizarea documentațiilor 

PUG în format GIS este esențială astfel încât să fie dezvoltată o documentație dinamică care 

să răspundă la cerințele și provocările actuale și viitoare. Prin intermediul acestor 

documentații va fi efectuată tranziția către verde a localităților din România, oferind cadrul 

pentru implementarea principiilor europene și pentru implementarea conceptelor actuale, 

inclusiv a smart village, ce presupune mixitate funcțională pentru limitarea nevoilor de 

deplasare a cetățenilor (inclusiv a distanțelor), contribuind la reducerea traficului și a 

poluării. La nivel regional, Strategie de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-

2027, menționează nevoia de eforturi pentru ajustarea politicilor de dezvoltare astfel încât 

să răspundă tendințelor de îmbătrânire demografică, migrării urban rural în special în zonele 

din jurul orașelor mari și digitalizării societății, dar și orientarea și prioritizarea intervențiilor 

în funcție de impactul asupra îmbunătățiri calității vieții cetățenilor și promovarea identității 

culturale. Întreaga Strategie de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 se 

concentreze investițiile: 

1. Economie prosperă, competitivă, bazată pe inovare 

2. Tranziție verde și schimbări climatice 
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3. Accesibilitate (ex. Actualizate în format GIS a PUG) 

4. Educație, Sănătate și Sisteme sociale performante 

5. Sustenabilitate prin turism și cultură 

6. Dezvoltare urbană durabilă (ex. Actualizate în format GIS a PUG) 

7. Tradiție și diversificare în mediul rural 

  

 Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de 

reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind 

baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate 

administrativ teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul Urbanistic 

General în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali 

şi a necesităţilor locale. 

 Teritoriul administrativ al comunei Ciugud are o suprafaţă de 4389,0629 ha, 

reprezentând 0.7% din suprafața judeţului Alba (6.242 km2) şi cuprinde un număr de 6 sate: 

Ciugud - reşedinţă de comună, Drîmbar, Hăpria, Limba, Șeușa și Teleac. 

 S-a solicitat de către administrația locală actualizarea Planului Urbanistic General al 

comunei, cuprinzând Studii de fundamentare, Memoriu General, Regulament Local de 

Urbanism și Planșe Desenate. Conținutul acestora va fi redactat respectând Ghidul privind 

Metodologia de Elaborare și Conținutul-Cadru al Planului Urbanistic General – 

Reglementare Tehnică GP038/99 și legislația în vigoare. 

Actualul Plan Urbanistic General al Comunei Ciugud  a fost aprobat în anul 2019 . 

 Comuna Ciugud a dezvoltat o zonă industrială care se întinde pe o suprafață de peste 

55 de hectare din care 33 de hectare sunt ocupate, iar restul de aproximativ 15 hectare sunt 

disponibile pentru noi investiții. Comuna Ciugud promovează de câțiva ani un model de 

colaborare între mediul de afaceri și administrația locală bazat pe seriozitate, corectitudine 

și sprijin pentru dezvoltarea viitoarelor afaceri. 

 Zona de Dezvoltare Economică Drâmbar – Ciugud găzduiește deja aproximativ 30 

de companii oferind facilități importante investitorilor: o zonă cu plan urbanistic bine 

conturat, utilități până la poarta fiecărei unități economice, posibilitatea de a 

concesiona/cumpăra terenul necesar investiției, posibilități de transport pentru angajați și, în 

viitor, o grădiniță modernă chiar în zona economică. 

 De asemenea pe teritoriul comunei funcționează mai multe ferme de creștere a 

animalelor sau specializate în cultura cerealelor. Administrația locală din Ciugud sprijină și 

investitorii din agricultură astfel că a asfaltat peste 17 kilometri de drumuri de câmp, care 

fac accesul spre terenurile agricole și ferme. 

 Apropierea comunei Ciugud de municipiul Alba Iulia, zonă cu potențial turistic, a 

determinat, în ultimii ani, dezvoltarea în localitate a unor investiții în domeniul turismului. 

 De asemenea administrația locală are în derulare un proiect ambițios pentru 

valorificarea turistică a Râului Mureș prin crearea unei zone de agrement cu zone de relaxare, 

terenuri de sport, plaje și zone de plimbare cu mici ambarcațiuni (caiace). 

 Teritoriul administrativ al comunei se întinde pe o suprafață de 4376,98 hectare din 

care 3182 hectare o constituie terenul agricol împărțit în: 2023 hectare teren arabil, 977 

hectare pășuni,159 hectare fânețe, 23 hectare vii și livezi. 

Fondul forestier reprezintă 159 hectare. 

Intravilanul Comunei Ciugud este de 213 hectare. 
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 Creșterea suprafeței de intravilan s-a produs prin aprobarea de Planuri Urbanistice 

Zonale , in principal pentru dezvoltarea zonei industriale, si a unor noi zone rezidențiale , la 

nivel de comuna. 

 

 Totodată caracterul de reglementare detaliata a dezvoltării urbanistice a zonelor din 

Comuna Ciugud este dat de Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul). 

 Planul Urbanistic Zonal este un proiect care are caracter de reglementare specifica 

detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate(acoperind toate functiunile: 

locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice etc) si asigura corelarea 

dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face 

parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de 

urbanism(permisiun si restrictii) necesare a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea 

constructiilor din zona studiata, PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii 

investitiilor, prevederile acestora realizandu-se etapizatin timp, in functie de fondurile 

disponoibile.  

 Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal, 

cuprinse in ghidul privind metodologia de elaborare si continuul cadru al PUZ-ului: 

- organizarea retelei stradale; 

- zonificarea functionala a terenurilor; 

- organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane; 

- indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc) 

- dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

-delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta 

exista in zona studiata; 

- masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;  

 Următoarele probleme au fost identificate de Comisia Europeană drept principalele 

obstacole în calea dezvoltării eficiente și durabile a României: 

 Investițiile insuficiente afectează potențialul economiei de a se apropia de nivelurile din 

UE. Calitatea și fiabilitatea rețelelor rutiere și feroviare sunt slabe. 

Investițiile în infrastructuri durabile de transport, de energie și de mediu (pentru deșeuri, ape 

reziduale și poluarea aerului) sunt insuficiente. 

 Persistă provocări considerabile în ceea ce privește poluarea aerului, atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. O bună planificare teritorială, alături de 

investiții în tehnologiile ecologice și în soluții durabile, precum și asigurarea unei finanțări 

adecvate vor fi esențiale pentru atingerea obiectivelor urmărite în materie de climă și energie 

și pentru conturarea unui nou model de creștere. 

 Starea și fiabilitatea infrastructurii de transport este în continuare slabă, situându-se sub 

media UE. Este necesară o revizuire a sistemului de transport care să aibă cetățeanul în prim 

plan. 
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 România are un fond locativ ce depășește 8,7 milioane de unități și una dintre cele mai 

ridicate rate ale proprietății private de locuințe din lume. Fondul locativ 

actual se învechește, iar cea mai mare parte a fondului locativ din România datează dintr-o 

perioadă în care principiile de proiectare nu țineau prea mult seama de standarde de eficiență 

energetică sau de coduri pentru proiectarea seismică a unor clădiri solide. În ansamblu, 

sectorul locuințelor din România înregistrează inegalități puternice și deprivare. Grupurile 

cu venituri reduse sunt din ce în ce mai excluse de pe piețele de  locuințe din orașele mai 

mari, având în vedere alternativele limitate de locuințe la prețuri accesibile. 

 Analizele efectuate în procesul de elaborare a Politicii Urbane a României au reliefat lipsa 

evidenței spațiale în format digital, documentații strategice ce sunt 

neactualizate și decuplate de la tendințele și cerințele actuale, lipsa de transparență și de 

predictibilitate.  

 În plus, la nivel local este necesară actualizarea și digitalizarea documentației de 

planificare urbană, respectiv Plan Urbanistic General, pentru a crea un cadru 

normativ care să asigure dezvoltarea durabilă și armonioasă a localității. La fel de urgentă 

este și nevoia de a integra informațiile spațiale din documentațiile de amenajarea teritoriului 

si de urbanism pentru a crea un cadru unic care să integreze integrarea documentațiilor de 

rang inferior aprobate în cele de rang superior (integrarea PUZ-urilor și PUD - urilor viitoare 

în PUG). 

 Abordarea rezilienței rurale locale și a riscurilor de dezastre naturale și antropice este 

o altă prioritate a UAT-ului, care va îmbunătății planificarea urbană, respectiv răspunsul 

autorităților locale la situații de urgență, crescând 

încrederea cetățenilor, respectiv a investitorilor în autoritățile locale. 

 Politica de urbanism locală trebuie să promoveze transportul durabil, şi 

îmbunătățească siguranța rutieră, utilizarea soluțiilor bazate pe natură / verde și 

infrastructura albastră, a eficienței energetice și îmbunătățirea calității aerului. 

 Procedurile greoaie și birocratice de eliberare a autorizațiilor de construire, 

certificatelor de urbanism și avizelor locale pentru construcţii noi sau lucrări de intervenții 

reprezintă o deficiență majoră a serviciilor publice locale, care îngreunează atât investițiile 

noi, cât și lucrările de modernizare la nivelul UAT-ului. Eficientizarea procedurilor și 

digitalizarea procesului, asigură un acces mai rapid la serviciile de bază locale și va contribui 

la dezvoltarea socio-economică a UAT-ului. 

 Conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Planul urbanistic zonal este 

instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se 

coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-

un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. 

 Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată 

a zonei cu Planul urbanistic general. 

 Având în vedere nevoile menționate la nivelul localității, necesitatea digitalizării în 

format digital, georeferențiat (format GIS) a documentațiilor de amenajarea teritoriului si 

cele de urbanism, respectiv a Planului urbanistic general (PUG) este evidentă pentru 

creșterea calității vieții la nivelul UAT-ului și îmbunătățirea serviciilor de bază, în linie cu 

strategia de dezvoltare locală. 

 În linii generale, proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai din 

localitate, la implementarea unui sistem de planificare coerent, digital și accesibil tuturor 

stakeholderilor locali pentru o dezvoltare locală durabilă, transparentă pentru toți cetățenii și 

prietenoasă cu mediul înconjurător. 

 Fundamentarea necesității transpunerii în format GIS a documentelor de planificare 

teritorială și de urbanism la nivelul UAT-ului rezidă din nevoia comunității locale de a avea 

un cadru transparent, digital și transparent care să promoveze creșterea economică și 



 

 

 6 

recuperarea post-pandemie a comunității locale, aliniindu-se în același timp cu cerințele 

legislative naționale, prioritățile regionale, naționale și europene. 

 În linii generale, investiția prezintă o oportunitate de dezvoltare socio-economică 

locală, de implementare a unor standarde unitare pentru creșterea eficienței energetice și 

îmbunătățirea calității aerului la nivel local. 

 Oportunitatea transpunerii în format GIS a documentației de amenajare a teritoriului 

și de urbanism (PUG) rezidă din obligațiile UAT-ului să își armonizează deciziile în 

domeniul planificării teritoriale, prin corelarea activităților de utilizare şi planificare a 

teritoriului de la etapa de inițiere a documentațiilor până la etapa de implementare, aplicare 

şi monitorizare şi prin consultarea reciprocă a autorităților administrației publice locale 

învecinate cu privire la proiectele de planuri de amenajare a teritoriului sau de urbanism 

pentru proiectele care au ca scop dezvoltarea de investiţii pe zone aflate la limita unității 

administrativ-teritoriale. Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor 

de urbanism, monitorizarea aplicării strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare 

teritorială, precum şi a prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism, aprobate potrivit Legii, se face de către autoritățile administrației publice centrale 

şi locale, prin evidențierea operațiunilor efectuate, precum şi revizuirea permanentă a datelor 

şi prevederilor din respectivele documentații. Monitorizarea implementării prevederilor 

documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se realizează de către structura de 

specialitate din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, din cadrul autorităților 

administrației publice. Având în vedere toate beneficiile directe ale implementării investiției, 

dar și obligația de a aplica legislația națională, și oportunitatea finanțării prin Componenta 

10 – Fondul local a proiectului, considerăm oportună investiția de transpunere în format GIS 

a documentației de amenajare teritorială și de urbanism (PUG) la nivelul localității. 

 Rezultate pozitive 

 Prin Componenta 10 PNRR Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a 

documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, Comuna Ciugud solicita 

si elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal necesar pentru extinderea zonei industriale din satul 

Drambar, comuna Ciugud. Acest proiect vizeaza extinderea zonei industriale. Comuna 

Ciugud doreste sa puna la dispozitie suprafata neutilizata in prelungirea zonei industriale pe 

o suprafata de aproximativ 30 ha. Caracteristicile zonei impune dezvoltarea unei trame 

stradale care sa asigure accesul adecvat functiunii propuse. 

 Scopul prezentei documentatii este acela de a stabili conditiile de construire din punct 

de vedere urbanistic, pentru terenul necesar in dezvoltarea zonei economice din Comuna 

Ciugud.  

 Prin planul urbanistic zonal se stabilesc conditiile pentru: 

- utilizarea functionala a terenului, in relatie cu planurile de urbanism aprobate in zona; 

- reglementarea functiunii terenului; 

- Trasarea si profilarea drumurilor propuse, in corelare cu situatia existenta si cu situatia 

propusa; 

- modul de ocupare a terenului si conditiile de aliniere a constructiilor; 

- realizarea lucrailor rutiere si tehnico-edilitare, necesare asigurarii unei infrastructuri 

adecvate; 

- amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent; 

Componenta 2: transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General  al comunei 

Ciugud  

 Transpunerea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 

planificare urbană aduce beneficii importante comunității locale. Obiectivul principal este 

de a îmbunătăți cadrul de planificare teritorială prin documente și proceduri simplificate și 

digitalizate de amenajare a teritoriului, un acces sporit și transparent la documentele de 

planificare spațială și teritorială. 
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 Prin realizarea obiectivului de investiții, se va crea infrastructura digitala pentru 

planificarea teritorială a UAT-ului și se vor obține informații și date spațiale actualizate care 

vor constitui un cadru legal pentru dezvoltarea viitoare a UAT-ului. Actualizarea în format 

GIS a documentației de amenajare a teritoriului și de planificare urbană va ajuta la 

identificarea zonelor libere din UAT și a celor subdezvoltate, un prim pas necesar în 

dezvoltarea viitoare a localității. Prin realizarea obiectivului de investiții, vor fi evidențiate 

nevoile din perspectiva de gen, dar și cea a grupurilor vulnerabile și subreprezentate. Aceste 

date vor ajuta la maparea ariilor teritoriale pentru a alinia cu inițiativele viitoare care vor 

contribui la servicii publice actualizate, de calitate sau diverse intervenții strategice (cum ar 

fi creșterea natalității ca efect al construirii de creșe sau de grădinițe într- o anumită arie 

urbană; asigurarea accesului la servicii esențiale ca urmare a apariției unor așezări 

informale). 

Rezultate estimate: 

✓ Transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General al comunei Ciugud – 1 

buc 

 Componenta 1: Elaborarea  Planului Urbanistic Zonal pentru zona industriala in 

format GIS 

 Obiectivul general al proiectului pentru „Elaborarea Planului Urbanistic Zonal 

pentru zona industiala in format GIS la nivelul comunei Ciugud” este dezvoltarea/ extinderea 

zonei economice precum si reglementarile urbanistice. 

 Operatiunile de urbanism reprezinta un ansamblu de actiuni unitare, care au ca studiu 

un spatiu teritoriu bine delimitat, cu scopul de a ameliora starea urbana existenta prin 

rezolvarea si prevenirea disfunctionalitatilor. De cele mai multe ori a peratiunile urbanistice 

fac parte dintr-o politica urbana ampla, fiind un instrument de implementare a acestei 

politici. Actiunile intreprinse in cadrul acestor operatiuni implica si diferentierea intre 

spatiile publice, semipublice, semiprivate) organizarea interna a circulatiilor auto, pietonala 

si velo, a parcarii/gararii automobilelor, a locurilor de joaca si sport, a spatiilor verzi, a 

servicii.or/ dotarilor. 

 Astfel, obiectvul de investitie pentru care se solicita realizarea PUZ-ului va viza 

realizarea unui mediu construit sustenabil in vederea crsterii calitatii rurale. Aceasta va avea 

un impact pozitiv asupra populatiei din comuna Ciugd cat si a populatiei din Municipiul 

Alba Iulia.  

Rezultate estimate:  

1 Plan Urbanistic Zonal pentru zona industiala la nivelul comunei Ciugud in format GIS 

– 1 buc; 

 
  

          Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează secretar general 

 
 



 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta C10 – Fondul Local 
 
 

Anexă la Ghidul specific 
Model F 

 

 
 

ANEXA nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciugud nr.61/2022 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 

 

Planului Național de 

Redresare și 

Reziliență, 

Componenta 10 – 

Fondul Local,  

Investiția 

„Elaborarea  

Planului Urbanistic 

Zonal pentru zona 

industriala in format 

GIS si transpunerea 

in format GIS a 

Planului Urbanistic 

General  al comunei 

Ciugud” 

Titlu apel proiect 

 

Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de 

planificare urbană 

1. 

Descrierea pe scurt a 

situației actuale 

(date statistice, 

elemente specifice, 

etc.) 

 

 

Componenta 2: transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General  al comunei Ciugud  

În contextul necesității implementării unor noi concepte de dezvoltare urbană/locală care să faciliteze 

tranziția verde a localităților din România, actualizarea documentațiilor PUG în format GIS este esențială 

astfel încât să fie 

dezvoltată o documentație dinamică care să răspundă la cerințele și provocările actuale și viitoare. Prin 

intermediul acestor documentații va fi efectuată tranziția către verde a localităților din România, oferind 

cadrul pentru implementarea principiilor europene și pentru implementarea conceptelor actuale, inclusiv a 

smart village, ce presupune mixitate funcțională pentru limitarea nevoilor de deplasare a cetățenilor 

(inclusiv a distanțelor), contribuind la reducerea traficului și a poluării. La nivel regional, Strategie de 

Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027, menționează nevoia de eforturi pentru ajustarea 

politicilor de dezvoltare astfel încât să răspundă tendințelor de îmbătrânire demografică, migrării urban 

rural în special în zonele din jurul orașelor mari și digitalizării societății, dar și orientarea și prioritizarea 

intervențiilor în funcție de impactul asupra îmbunătățiri calității vieții cetățenilor și promovarea identității 

culturale. Întreaga Strategie de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 se concentreze 

investițiile: 

1. Economie prosperă, competitivă, bazată pe inovare 

2. Tranziție verde și schimbări climatice 

3. Accesibilitate (ex. Actualizate în format GIS a PUG) 

4. Educație, Sănătate și Sisteme sociale performante 

5. Sustenabilitate prin turism și cultură 

6. Dezvoltare urbană durabilă (ex. Actualizate în format GIS a PUG) 

7. Tradiție și diversificare în mediul rural 

Digitalizarea administrației publice este o etapă firească dacă observăm implementarea și utilizarea pe 

scară din ce în ce mai largă a serviciilor de e-guvernare destinate cetățenilor și mediului de afaceri, la care 

se adaugă mobilitatea și accesibilitatea foarte ridicată oferită de echipamentele moderne de comunicații 

electronice. Atât la nivel regional cât și național este nevoie de recuperarea întârzierilor în procesul de 

digitalizare. 

Comuna Ciugud este situată, din punct de vedere geografic, pe latura vestică a Podişului Secaşelor, care 

coboară prin culmi mici către valea Mureşului. Aici se integrează în culoarul depresionar Turda-Alba Iulia, 

cu altitudini minime de 216 în luncă şi un maxim de 463 în Gorganu Şeuşei. Zona este strategică din 

perspectiva poziţiei sale, controlând valea Mureşului pe partea sa stângă, dar şi accesul dinspre Podişul 

Secaşelor spre culoarul Mureşului. 

Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de 

reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru 

realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ teritorială trebuie să îşi 
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actualizeze la maximum 10 ani Planul Urbanistic General în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor 

sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale. 

Teritoriul administrativ al comunei Ciugud are o suprafaţă de 4389,0629 ha, reprezentând 0.7% din 

suprafața judeţului Alba (6.242 km2) şi cuprinde un număr de 6 sate: Ciugud - reşedinţă de comună, 

Drîmbar, Hăpria, Limba, Șeușa și Teleac. 

S-a solicitat de către administrația locală actualizarea Planului Urbanistic General al comunei, cuprinzând 

Studii de fundamentare, Memoriu General, Regulament Local de Urbanism și Planșe Desenate. Conținutul 

acestora va fi redactat respectând Ghidul privind Metodologia de Elaborare și Conținutul-Cadru al Planului 

Urbanistic General – Reglementare Tehnică GP038/99 și legislația în vigoare. 

Actualul Plan Urbanistic General al Comunei Ciugud  a fost aprobat în anul 2019 . 

 

Componenta 1: Elaborarea  Planului Urbanistic Zonal pentru zona industriala in format GIS 

Comuna Ciugud a dezvoltat o zonă industrială care se întinde pe o suprafață de peste 55 de hectare din care 

33 de hectare sunt ocupate, iar restul de aproximativ 15 hectare sunt disponibile pentru noi investiții. 

Comuna Ciugud promovează de câțiva ani un model de colaborare între mediul de afaceri și administrația 

locală bazat pe seriozitate, corectitudine și sprijin pentru dezvoltarea viitoarelor afaceri. 

 

Zona de Dezvoltare Economică Drâmbar – Ciugud găzduiește deja aproximativ 30 de companii oferind 

facilități importante investitorilor: o zonă cu plan urbanistic bine conturat, utilități până la poarta fiecărei 

unități economice, posibilitatea de a concesiona/cumpăra terenul necesar investiției, posibilități de 

transport pentru angajați și, în viitor, o grădiniță modernă chiar în zona economică. 

De asemenea pe teritoriul comunei funcționează mai multe ferme de creștere a animalelor sau specializate 

în cultura cerealelor. Administrația locală din Ciugud sprijină și investitorii din agricultură astfel că a 

asfaltat peste 17 kilometri de drumuri de câmp, care fac accesul spre terenurile agricole și ferme. 

 

Apropierea comunei Ciugud de municipiul Alba Iulia, zonă cu potențial turistic, a determinat, în ultimii 

ani, dezvoltarea în localitate a unor investiții în domeniul turismului. De asemenea administrația locală are 

în derulare un proiect ambițios pentru valorificarea turistică a Râului Mureș prin crearea unei zone de 

agrement cu zone de relaxare, terenuri de sport, plaje și zone de plimbare cu mici ambarcațiuni (caiace). 

 

Teritoriul administrativ al comunei se întinde pe o suprafață de 4376,98 hectare din care 3182 hectare o 

constituie terenul agricol împărțit în: 2023 hectare teren arabil, 977 hectare pășuni,159 hectare fânețe, 23 

hectare vii și livezi. 

Fondul forestier reprezintă 159 hectare. 

Intravilanul Comunei Ciugud este de 213 hectare. 

 
 

Creșterea suprafeței de intravilan s-a produs prin aprobarea de Planuri Urbanistice Zonale , in principal 

pentru dezvoltarea zonei industriale, si a unor noi zone rezidențiale , la nivel de comuna. 

 

Totodata caracterul de reglementare detaliata a dezvoltarii urbanistice a zonelor din Comuna Ciugud este 

dat de Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul). 

Planul Urbanistic Zonal este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii 

urbanistice a unei zone din localitate(acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, 

spatii verzi, institutii publice etc) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu 

prevederile PUG-ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, 

reglementarile de urbanism(permisiun si restrictii) necesare a fi aplicate in utilizarea terenurilor si 

conformarea constructiilor din zona studiata, PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii 

investitiilor, prevederile acestora realizandu-se etapizatin timp, in functie de fondurile disponoibile.  
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Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal, cuprinse in ghidul privind 

metodologia de elaborare si continuul cadru al PUZ-ului: 

- organizarea retelei stradale; 

- zonificarea functionala a terenurilor; 

- organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane; 

- indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc) 

- dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

-delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista in zona 

studiata; 

- masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;  

2. Necesitatea și 

oportunitatea 

investiției pentru 

care se aplică 

 

 

Necesitatea promovării investiției 

Componenta 2: transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General  al comunei Ciugud 

Următoarele probleme au fost identificate de Comisia Europeană drept principalele obstacole în calea 

dezvoltării eficiente și durabile a României: 

 Investițiile insuficiente afectează potențialul economiei de a se apropia de nivelurile din UE. Calitatea 

și fiabilitatea rețelelor rutiere și feroviare sunt slabe. 

Investițiile în infrastructuri durabile de transport, de energie și de mediu (pentru deșeuri, ape reziduale și 

poluarea aerului) sunt insuficiente. 

 Persistă provocări considerabile în ceea ce privește poluarea aerului, atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea. O bună planificare teritorială, alături de investiții în tehnologiile ecologice și în soluții 

durabile, precum și asigurarea unei finanțări adecvate vor fi esențiale pentru atingerea obiectivelor urmărite 

în materie de climă și energie și pentru conturarea unui nou model de creștere. 

 Starea și fiabilitatea infrastructurii de transport este în continuare slabă, situându-se sub media UE. Este 

necesară o revizuire a sistemului de transport care să aibă cetățeanul în prim plan. 

 România are un fond locativ ce depășește 8,7 milioane de unități și una dintre cele mai ridicate rate ale 

proprietății private de locuințe din lume. Fondul locativ 

actual se învechește, iar cea mai mare parte a fondului locativ din România datează dintr-o perioadă în care 

principiile de proiectare nu țineau prea mult seama de standarde de eficiență energetică sau de coduri pentru 

proiectarea seismică a unor clădiri solide. În ansamblu, sectorul locuințelor din România înregistrează 

inegalități puternice și deprivare. Grupurile cu venituri reduse sunt din ce în ce mai excluse de pe piețele 

de  locuințe din orașele mai mari, având în vedere alternativele limitate de locuințe la prețuri accesibile. 

 Analizele efectuate în procesul de elaborare a Politicii Urbane a României au reliefat lipsa evidenței 

spațiale în format digital, documentații strategice ce sunt 

neactualizate și decuplate de la tendințele și cerințele actuale, lipsa de transparență și de predictibilitate.  

În plus, la nivel local este necesară actualizarea și digitalizarea documentației de planificare urbană, 

respectiv Plan Urbanistic General, pentru a crea un cadru 

normativ care să asigure dezvoltarea durabilă și armonioasă a localității. La fel de urgentă este și nevoia 

de a integra informațiile spațiale din documentațiile de 

amenajarea teritoriului si de urbanism pentru a crea un cadru unic care să integreze integrarea 

documentațiilor de rang inferior aprobate în cele de rang superior (integrarea PUZ-urilor și PUD - urilor 

viitoare în PUG). 

Abordarea rezilienței rurale locale și a riscurilor de dezastre naturale și antropice este o altă prioritate a 

UATului, care va îmbunătății planificarea urbană, respectiv răspunsul autorităților locale la situații de 

urgență, crescând 

încrederea cetățenilor, respectiv a investitorilor în autoritățile locale. 

Politica de urbanism locală trebuie să promoveze transportul durabil, şi îmbunătățească siguranța rutieră, 

utilizarea soluțiilor bazate pe natură / verde și infrastructura albastră, a eficienței energetice și îmbunătățirea 

calității aerului. 

Procedurile greoaie și birocratice de eliberare a autorizațiilor de construire, certificatelor de urbanism și 

avizelor locale pentru construcţii noi sau lucrări de intervenții reprezintă o deficiență majoră a serviciilor 

publice locale, care îngreunează atât investițiile noi, cât și lucrările de modernizare la nivelul UAT-ului. 

Eficientizarea procedurilor și digitalizarea procesului, asigură un acces mai rapid la serviciile de bază locale 

și va contribui la dezvoltarea socio-economică a UAT-ului. 

Conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare, Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare 

specifică, prin care se 

coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat 

de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. 

Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul 

urbanistic general. 

Având în vedere nevoile menționate la nivelul localității, necesitatea digitalizării în format digital, 

georeferențiat (format GIS) a documentațiilor de amenajarea teritoriului si cele de urbanism, respectiv a 
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Planului urbanistic general (PUG) este evidentă pentru creșterea calității vieții la nivelul UAT-ului și 

îmbunătățirea serviciilor de bază, în linie cu strategia de dezvoltare locală. 

În linii generale, proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai din localitate, la implementarea 

unui sistem de planificare coerent, digital și accesibil tuturor stakeholderilor locali pentru o dezvoltare 

locală durabilă, transparentă pentru toți cetățenii și prietenoasă cu mediul înconjurător. 

Fundamentarea necesității transpunerii în format GIS a documentelor de planificare teritorială și de 

urbanism la nivelul UAT-ului rezidă din nevoia comunității locale de a avea un cadru transparent, digital 

și transparent care să promoveze creșterea economică și recuperarea post-pandemie a comunității locale, 

aliniindu-se în același timp cu cerințele legislative naționale, prioritățile regionale, naționale și europene. 

În linii generale, investiția prezintă o oportunitate de dezvoltare socio-economică locală, de implementare 

a unor standarde unitare pentru creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea calității aerului la nivel 

local. 

Oportunitatea transpunerii în format GIS a documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism (PUG) 

rezidă din obligațiile UAT-ului să își armonizează deciziile în domeniul planificării teritoriale, prin 

corelarea activităților de utilizare şi planificare a teritoriului de la etapa de inițiere a documentațiilor până 

la etapa de implementare, aplicare şi monitorizare şi prin consultarea reciprocă a autorităților administrației 

publice locale învecinate cu privire la proiectele de planuri de amenajare a teritoriului sau de urbanism 

pentru proiectele care au ca scop dezvoltarea de investiţii pe zone aflate la limita unității administrativ-

teritoriale. Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism, monitorizarea 

aplicării strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare teritorială, precum şi a prevederilor 

documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit Legii, se face de către 

autoritățile administrației publice centrale şi locale, prin evidențierea operațiunilor efectuate, precum şi 

revizuirea permanentă a datelor şi prevederilor din respectivele documentații. Monitorizarea implementării 

prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se realizează de către structura de 

specialitate din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, din cadrul autorităților administrației 

publice. Având în vedere toate beneficiile directe ale implementării investiției, dar și obligația de a aplica 

legislația națională, și oportunitatea finanțării prin Componenta 10 – Fondul local a proiectului, considerăm 

oportună investiția de transpunere în format GIS a documentației de amenajare teritorială și de urbanism 

(PUG) la nivelul localității. 

 

Componenta 1: Elaborarea  Planului Urbanistic Zonal pentru zona industriala in format GIS 

Prin Componenta 10 PNRR Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de 

amenajare a teritoriului și de planificare urbană, Comuna Ciugud solicita si elaborarea unui Plan Urbanistic 

Zonal necesar pentru extinderea zonei industriale din satul Drambar, comuna Ciugud. Acest proiect vizeaza 

extinderea zonei industriale. Comuna Ciugud doreste sa puna la dispozitie suprafata neutilizata in 

prelungirea zonei industriale pe o suprafata de aproximativ 30 ha. Caracteristicile zonei impune dezvoltarea 

unei trame stradale care sa asigure accesul adecvat functiunii propuse. 

Scopul prezentei documentatii este acela de a stabili conditiile de construire din punct de vedere urbanistic, 

pentru terenul necesar in dezvoltarea zonei economice din Comuna Ciugud.  

Prin planul urbanistic zonal se stabilesc conditiile pentru: 

- utilizarea functionala a terenului, in relatie cu planurile de urbanism aprobate in zona; 

- reglementarea functiunii terenului; 

- Trasarea si profilarea drumurilor propuse, in corelare cu situatia existenta si cu situatia propusa; 

- modul de ocupare a terenului si conditiile de aliniere a constructiilor; 

- realizarea lucrailor rutiere si tehnico-edilitare, necesare asigurarii unei infrastructuri adecvate; 

- amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent; 

3. Corelarea cu 

proiecte deja 

implementate la 

nivel local 

 

 

Componenta 1: Elaborarea  Planului Urbanistic Zonal pentru zona industriala in format GIS 

/Componenta 2: transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General  al comunei Ciugud  

 

In 2018 s-a elaborat si aprobat Plan Urbanistic de Detaliu „Amenajare zona de agrement pe malul râului 

Mureș în comuna Ciugud”  

Se dezvolta prin invstitii finantate prin fonduri euopene: 

 - Amenajare parc de rulote pe malul raului Mures; (cod SMIS 135827) 

 - Construire debarcader pe Malul Raului Mures (cod SMIS 129322) 

 - Schimb de destinație din clădire primărie și consiliu local în centru de zi pentru persoane vârstnice și 

unități de îngrijire la domiciliu, cu modernizare și mansardare  ( cod SMIS 127881) 

In 2019 a fost elaborat si întocmit Plan Urbanistic Zonal „Parc Central cu dotări de educație, cultură, sport-

agrement, servicii, comerț și zona rezidențială” 

Digitalizarea in format GIS a PUG este complementara cu proiectele menționate la acest capitol, va ajuta 

la creșterea transparenței, reducerea timpilor necesari pentru planificarea și implementarea celorlalte 

proiecte, va asigura alinierea lor la obiectivele locale, respectând legislația în domeniu și obiectivele 

specifice de digitalizare ale Uniunii Europene. 
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Împreună, implementarea acestor proiecte va ajuta la dezvoltarea locală a orașului, respectiv la reducerea 

disparităților economice și sociale, și vor solidifica coeziunea teritorială prin asigurarea unor servicii 

administrative mai bune pentru cetățeni și o infrastructură modernă, care vor contribui la dezvoltarea 

durabilă și armonioasă a UAT Ciugud. 

Proiectul propus va fi corelat cu Strategia de dezvoltare locală a Comunei Ciugud 2021-2027, Planul 

General de Urbanism, Documentația de amenajare a 

teritoriului și de urbanism este concepută conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare și conform ghidurilor prezentate de 

către MDLPA. 

4. Corelarea cu 

proiecte în curs de 

implementare de la 

nivel local 

 

 

Componenta 1: Elaborarea  Planului Urbanistic Zonal pentru zona industriala in format GIS 

/Componenta 2: transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General  al comunei Ciugud  

 

La nivel de UAT, investiția propusă este corelată cu următoarele proiecte din surse locale, naționale și 

fonduri europene în curs de implementare: 

- Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul Comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu 

program prelungit; investiție finanțata prin Programul National de Dezvoltare Rurala; 

- Reabilitare Scoala Gimnaziala Ciugud, investitie realizata prin Programul National de Dezvoltare Locala;  
- Construire capela si amenajare incinta; investiție finanțata prin Programul National de Dezvoltare Rurala; 

- Reabilitare și extindere clădire dispensar uman Comuna Ciugud; investitie realizata prin Programul 

National de Dezvoltare Locala; 

- Reabilitare drum comunal DC 306 Ciugud - Daia Română, Comuna Ciugud, investitie finantat din 

Bugetul Local al Comunei Ciugud;  

- Realizare sistem integrat de producție energie electrică prin panouri fotovoltaice în Comuna Ciugud; 

investitie realizata prin Programul National de Dezvoltare Rurala; 

Digitalizarea/transpunere in format GIS a PUG este complementara cu proiectele menționate la acest 

capitol, va ajuta la creșterea transparenței, reducerea timpilor necesari pentru planificarea și implementarea 

celorlalte proiecte, va asigura alinierea lor la obiectivele locale, respectând legislația în domeniu și 

obiectivele specifice de digitalizare ale Uniunii Europene. 

Împreună, implementarea acestor proiecte va ajuta la dezvoltarea locală a UAT-ului, respectiv la reducerea 

disparităților economice și sociale, și vor solidifica 

coeziunea teritorială prin asigurarea unor servicii administrative mai bune pentru cetățeni și o infrastructură 

modernă, care vor contribui la dezvoltarea durabilă și armonioasă a UAT Ciugud. 

5. Corelarea cu 

celelalte proiecte 

pentru care se aplică 

la finanțare 

 

 

Componenta 1: Elaborarea  Planului Urbanistic Zonal pentru zona industriala in format GIS 

/Componenta 2: transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General  al comunei Ciugud  

 

La nivel de UAT, pe lângă investiția propusă, dorim să aplicăm pentru obținerea de finanțare PNRR pentru 

următoarele tipuri de proiecte de interes local:  

- C10 Fondul Local - I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de 

vehicule nepoluante, respectiv microbuze) proiect depus in parteneriat cu Municipiul Alba Iulia; 

- C10 Fondul Local - I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 

(sisteme inteligente de management urban/local) 

- I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale 

Digitalizarea in format GIS a PUG, precum si elaborarea PUZ in format GIS sunt complementara cu 

proiectele menționate la acest capitol, va ajuta la creșterea transparenței, reducerea timpilor necesari pentru 

planificarea și implementarea celorlalte proiecte, va asigura alinierea lor la obiectivele locale, respectând 

legislația în domeniu și obiectivele specifice de digitalizare ale Uniunii Europene.  

6. Efectul pozitiv 

previzionat prin 

realizarea 

obiectivului de 

investiții 

 

 

Componenta 2: transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General  al comunei Ciugud  

Transpunerea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană aduce 

beneficii importante comunității locale. Obiectivul principal este de a îmbunătăți cadrul de planificare 

teritorială prin documente și proceduri simplificate și digitalizate de amenajare a teritoriului, un acces 

sporit și transparent la documentele de planificare spațială și teritorială. 

Prin realizarea obiectivului de investiții, se va crea infrastructura digitala pentru planificarea teritorială a 

UAT-ului și se vor obține informații și date spațiale actualizate care vor constitui un cadru legal pentru 

dezvoltarea viitoare a UAT-ului. Actualizarea în format GIS a documentației de amenajare a teritoriului și 

de planificare urbană va ajuta la identificarea zonelor libere din UAT și a celor subdezvoltate, un prim pas 

necesar în dezvoltarea viitoare a localității. Prin realizarea obiectivului de investiții, vor fi evidențiate 

nevoile din perspectiva de gen, dar și cea a grupurilor vulnerabile și subreprezentate. Aceste date vor ajuta 

la maparea ariilor teritoriale pentru a alinia cu inițiativele viitoare care vor contribui la servicii publice 

actualizate, de calitate sau diverse intervenții strategice (cum ar fi creșterea natalității ca efect al construirii 

de creșe sau de grădinițe într- o anumită arie urbană; asigurarea accesului la servicii esențiale ca urmare a 

apariției unor așezări informale). 
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Rezultate estimate: 

✓ Transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General al comunei Ciugud – 1 buc 

Componenta 1: Elaborarea  Planului Urbanistic Zonal pentru zona industriala in format GIS 

Obiectivul general al proiectului pentru „Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona industiala in 

format GIS la nivelul comunei Ciugud” este dezvoltarea/ extinderea zonei economice precum si 

reglementarile urbanistice. 

Operatiunile de urbanism reprezinta un ansamblu de actiuni unitare, care au ca studiu un spatiu teritoriu 

bine delimitat, cu scopul de a ameliora starea urbana existenta prin rezolvarea si prevenirea 

disfunctionalitatilor. De cele mai multe ori a peratiunile urbanistice fac parte dintr-o politica urbana 

ampla, fiind un instrument de implementare a acestei politici. Actiunile intreprinse in cadrul acestor 

operatiuni implica si diferentierea intre spatiile publice, semipublice, semiprivate) organizarea interna a 

circulatiilor auto, pietonala si velo, a parcarii/gararii automobilelor, a locurilor de joaca si sport, a 

spatiilor verzi, a servicii.or/ dotarilor. 

Astfel, obiectvul de investitie pentru care se solicita realizarea PUZ-ului va viza realizarea unui mediu 

construit sustenabil in vederea crsterii calitatii rurale. Aceasta va avea un impact pozitiv asupra populatiei 

din comuna Ciugd cat si a populatiei din Municipiul Alba Iulia.  

Rezultate estimate:  

✓ 1 Plan Urbanistic Zonal pentru zona industiala la nivelul comunei Ciugud in format GIS – 1 buc;  

7. Modul de îndeplinire 

a condițiilor aferente 

investițiilor 

 

 

Componenta 2: transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General  al comunei Ciugud  

 

Pentru realizarea investițiilor la nivelul unității administrative teritoriale se vor derula proceduri de 

achiziție publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Activități eligibile care se încadrează la codul 011 - Government ICT solutions, e-services, applications: 

- transpunerea în format GIS a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și PMUD aprobate după 1 

ianuarie 2018 cu condiția ca acestea să respecte conținutul prevăzut de Legea nr. 

350/2001 și de PNRR. 

- sunt eligibile următoarele activități de actualizare a PUG: 

- Studii de fundamentare premergătoare documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism, respectiv 

a planurilor de mobilitate urbană durabilă; 

- Actualizarea propriu-zisă a documentației în format GIS (piese scrise și piese desenate); 

- Documentații necesare obținerii avizelor/acordurilor; 

Investiția va respecta obiectul măsurii, respectiv transpunerea/actualizarea documentațiilor de amenajarea 

teritoriului și de urbanism în format GIS, conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare și conform ghidurilor prezentate de 

către MDLPA. 

După aprobare, toate documentațiile vor fi transmise către MDLPA pentru publicare în platforma 

Observatorul Teritorial. Solicitantul își asumă îndeplinirea condițiilor generale de eligibilitate pentru 

depunerea proiectului, conform anexelor atașate, respectiv încadrarea investiției în valoarea maximă 

eligibilă pentru activitatea de transpunere in format GIS: 

 - Transpunere in format GIS a Planului Urbanistic General  al comunei Ciugud – in valoare de 45.000 

euro, fără TVA. 

Sumele fără TVA care vor depăși valoarea maximă eligibilă vor fi asigurate de către beneficiar, fiind 

considerate neeligibile. 

Componenta 1: Elaborarea  Planului Urbanistic Zonal pentru zona industriala in format GIS 

In cadrul Planului de Redresare si Rezilienta, componenta 10, apelul I.4 se urmareste realizarea 

documentatiei de urbanism PUZ necesara pentru extinderea/dezvoltarea zonei economica din comuna 

Ciugud.  

Avand in vedere, estimarea valorii pentru realizarea acestei investitii  in suma de 30000 de mii euro, fara 

TVA,(finantati prin PNRR), tva aferent acestei sume se va rambursa de la bugetul de stat, achizitiile pentru 

indeplinirea obiectului proiectului se vor face cu respectare prevederilor Legii nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulteriare, respectiv a HG 395/2016 privind Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achiztiile publice;  

 

Elaborarea documentatiei va fi elaborata in baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismului cu modificariel si completarile ulterioare si conform ghidurilor prezentate de MDLPA.  

Dupa aprobare, PUZ-ul va fi transmis catre MDLPA pentru publicare in Platforma Observatorul Teritorial.  

 

8. Descrierea 

procesului de 

implementare 

 

 

Componenta 1: Elaborarea  Planului Urbanistic Zonal pentru zona industriala in format GIS 

/Componenta 2: transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General  al comunei Ciugud  

 

Procesul de implementare a investiției se bazează pe întocmirea unui calendar in care sunt descrise 

activitățile necesare pentru realizarea investiției respectiv termenele  de îndeplinire:  

1. Depunerea cererii de finanțare; 
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2. Evaluarea cererii de finanțare; 

3. Semnarea contractului de finanțare; 

4. Implementarea proiectului (24 luni) 

Termen estimativ de realizarea activităților in implementarea proiectului este de 24 luni. 

Pentru implementarea proiectului vor fi folosite resursele de care dispune UAT Comuna Ciugud:  

1. Manager de proiect: coordonează activitățile proiectului, monitorizează planificarea acțiunilor 

proiectului, urmărește respectarea cerințelor de implementare, coordonează realizarea evaluării interne a 

proiectului, supervizează raportările solicitate de finanțator, certifica necesitatea si oportunitatea plaților in 

proiect; verifica documentația transmisa la MDLPA; asigura întocmirea documentației in formatele 

interne/cele impuse de finanțator; verifica rapoartele/ cererile de rambursare / cererile de plata; 

2. Responsabil achiziții publice: verifica documentația de atribuire pentru achizițiile realizate in 

cadrul proiectului; organizează, lansează si realizează procedurile de atribuire; 

3. Responsabil cu managementul financiar: monitorizează efectuarea cheltuielilor conform 

bugetului si le înregistrează in evidentele financiar contabil, corelând toate informațiile financiar contabile 

ale proiectului; asigura respectarea regulilor financiare; furnizează datele relevante pentru realizarea 

rapoartelor financiare periodice; 

4. Responsabil juridic: semnează documentația eferenta proiectului pentru conformitate juridica; 

acorda asistenta juridica si sprijin de specialitate; verifica sub aspectul legalității contractele de achiziție 

de lucrări/servicii prevăzute in proiect, prin aplicarea vizei juridice.  

5. Responsabil cu comunicarea : menține relația cu finanțatorul, participa la întrunirile echipei de 

implementare/ proiect; asigura interfața cu Consiliu Local al comunei pentru proiectele de Hotărâre; 

verifica elaborarea rapoartelor;  

Persoanele din cadrul echipei de implementare dețin o vasta experiența in ceea ce privește gestionarea 

proiectelor finanțate din fonduri publice si implicit fonduri europene.  

Echipa de proiect va asigura activitățile de comunicare, management financiar, monitorizarea rezultatelor 

si evaluarea proiectului pentru realizarea obiectivelor cu respectarea calendarului si bugetului. 

 

9. Alte informații 

 

 

Nu este cazul. 

 
 
 
NUME SI PRENUME  ……………………………………… 
DATA   ……………………………………… 
SEMNĂTURA  ……………………………………… 

 

   Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează secretar general 

 
 


