
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA-CIUC

HOTĂRÂREA NR. 200/2012
privind actualizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Miercurea-Ciuc şi a

Regulamentului Local de Urbanism

Consiliul Local Municipal Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 26 octombrie 2012 ;

Analizând Expunerea de Motive şi Raportul de specialitate nr. 13676/2012 al Serviciului de
urbanism şi amenajare a teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Miercurea- Ciuc;

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi

libertăților cetățenilor;
| - de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului
înconjurător.

În conformitate cu prevederile:
- HG nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată cu

modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu

odificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările

terioare;
- Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor şi a procedurii de autorizare şia

nținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;
|

Având în vedere Raportul de informare şi consultare a publicului privind aprobarea documentaţiei
reactualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Miercurea-Ciuc;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. e), alin. (5), lit. c) şi art. nr. 45 alin. (2), lit. e) şi art.115, alin. (1), lit.din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1, Se aprobă actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Miercurea Ciuc, şi a
egulamentului Local de Urbanism, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare din 15 noiembrie 2012.
 Art3, Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Szăke
omokos, prin Serviciul de urbanism şi amenajare a teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al
'marului municipiului Miercurea Ciuc.

Art.4, Prezenta hotărâre se comunică :

a) Prefectului J udețului Harghita ;

b) Primarului municipiului, Răduly Râbert Kâlmân;
c) Viceprimarului, Szâke Domokos:
d) Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului;
e) I Crtarătapriori în Construcţii Judeţean Harghita;Aer a SE <
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA-CIUC

ACTUALIZARE PLANULUI URBANISTIC GENERAL ŞI
A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

AFERENT AL MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC

BORDEROU GENERAL

1. STUDII FUNDAMENTARE

Studiu de fundamentare în domeniul protecției mediului pentru P.U.G
Miercurea Ciuc

Studiu de fundamentare privind zone protejate cu valoare culturale
deosebită — Studiu istoric

Studiu preliminar instalții electrice

Studiu de fundamentare gospodărirea apelor, reţele edilitare

Studiu preliminar de instalații telecomuncații

Studiu de fundamentare privind circulația

Studiu analitic asupra economiei locale din Miercurea-Ciuc

Studiu analitic diac fenomenului turistic din Miercurea-Ciuc

Studiu sociologic pentru realizarea P.U.G-lui Miercurea-Ciuc

Studiu hidrogeologic

Studiu geologic

„ALTE STUDII

Dosar consultare populației

Dosar cu opiniile autorităților competente

Raport de mediu

S.PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENTUL LOCAL DE
URBANISM

Piese scrise



Dosar cu avize şi acorduri

Memoriu general

Regulament Local de Urbanism
Piese desenate

Plan de încadrareîn teritoriu

Plan situația existentă

Plan reglemetări urbanistice

Plan unități teritoriale de referință

Proprietatea asupra terenurilor

Plan Natura 2000

Rețeaua apă,c. ape uzate,c. pluviale, rețea termoficare

Rețele electrice

Rețeau de gaze naturale

Rețele telecomunicații

Contrasemn€ază-secretar ,
Paizs Gyăhgy



Cod ECLI  ECLI:RO:TBBUC:2016:007.004470
Dosar nr. 42282/3/2015

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI

YSECŢIA A II-A DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL
SENTINŢA CIVILĂ NR: 4470

Şedinţa publică din data de 05.07.2016
Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: ROXANA MOSOR
GREFIER: IONELA LUMINIŢA MIHALACHE

Pe rol se află soluţionarea cererii de contencios administrativ şi fiscal formulate de
reclamantul MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, în contradictoriu cu părâtul
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC- PRIMARUL
MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC, având ca obiect anulare act administrativ.

Dezbaterile şi susținerile părților au avut loc în şedinţa publică din data de 14.06.2016,
fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, iar tribunalul, având nevoie de timp
pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru 21.06.2016. 28.06.2016 şi pentru azi,
05.07.2016, când a hotărât următoarele,

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 19.11.2015 sub nr.
42282/3/2015, reclamantul MINISTERUL AFACERILOR INTERNE a chemat în judecată pepârâtul Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, reprezentat legal de Primarul
Municipiului Miercurea Ciuc (viceprimar cu atribuții de primar Antal Attila), solicitând ca
prin hotărârea judecătorească ce se va pronunța să se dispună anularea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Miercurea Ciuc nr. 200/2012 privind actualizarea Planului Urbanistic
General al Municipiului Miercurea Ciuc și a Regulamentului Local de Urbanism.

În fapt, potrivit prevederilor art. 56 şi a celor din Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului și urbanismului și art. 1 din cuprinsul Precizărilor aprobate
prin Ordinul comun al M.L.P.A.T., M.AN,, S.R.I. și M.A.I. nr. 34/3422/1995 privind
amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul
Afacerilor Interne emite avize pentru documentații de urbanism și amenajarea teritoriului.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. e) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi art. 2 din cuprinsul
precizărilor aprobate prin Ordinul comunal M.L.P.A.T.. MAN. SRI. şi M.A.I, instituţiei
noastre trebuie să îi fie solicitat avizul pentru documentații în vederea autorizării obiectivelor
de investiţii.

În plus, conform prevederilorart. 1 din Precizările privind avizarea documentaţiilor de
urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea
construcțiilor, aprobate prin Ordinul comun M.LP.A.T.. MAN. SRL şi M.A. nr.34/3422/1995 şi ale art. 2, respectiv art. 6 alin. (1) lit. c), coroborat cu art. 10 lit. e) din Legea
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, avizul Ministerului
Afacerilor Interne este obligatoriu.

Totodată, potrivit „Ghidului privind metodologia de elaborare și conţinutul-cadru alPlanului Urbanistic General” - Indicativ PGO 38/99". aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.



13N/1999, acordurile şi avizele asupra PUG se emit de către organele abilitate prin lege
(Ministerul Afacerilor Interne în cazul de faţă) și sunt obligatorii pentru definitivarea şi
aprobarea PUG (pag. 7).

În raport de aspectele de drept anterior indicate, a învederat faptul că, la emiterea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc nr. 200/2012 nu a fost solicitat și,
pe cale de consecinţă, nu a fost acordat avizul Ministerului Afacerilor Interne (obligatoriu
conform normelor legale indicate) aspect formal ce determină, pe cale de consecință,
nelegalitatea hotărârii/ menționate anterior.

Acest aspect reiese cu evidență din conţinutul răspunsuluila plângerea prealabilă, emis
de către Municipiul Miercurea Ciuc - Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului şi
înregistrat sub nr. 15089 din data de 08 octombrie 2010.

În concluzie, față de aspectele de fapt şi de drept învederate, a solicitat instanţei de
judecată admiterea acţiunii, astfel cum a fost formulată.

În dovedire, reclamantul a depus înscrisuri.
Pârâtul Consiliul Local al municipiului Miercurea-Ciuc a depus întâmpinare prin care

a solicitat respingerea acţiunii ca nelegală şi neîntemeiată pentru următoarele:
Documentaţia PUG a fost elaborată pe baza legislaţiei în vigoare, Legea nr. 350/2001

privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, și a parcurs toate etapele de consultare publică
organizate de Municipiul Miercurea-Ciuc, împreună cu instituţiile avizatoare interesate
(inclusiv reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne).

În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 şi Anexa nr. 1 la
aceasta, documentația PUG a fost înaintată spre avizare instituţiilor centrale interesate prin
direcţiile județene ale acestora, acestea din urmă transferând mai departe documentaţia
depusă, în funcţie de procedurile proprii ale instituţiilor în cauză (a se vedea în acest sens
practica de avizare la Ministerul Culturii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii,
Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii etc.).

Direcţia judeţeană MAI a avizat pozitiv documentaţia PUG, dar fără să transmită
documentaţia mai departe la autoritatea centrală şi/sau să impună acest lucru solicitantului
avizului.

Astfel, Planul Urbanistic General al Municipiului Miercurea-Ciuc, aprobat cu
Hotărârea Consiliul Local nr. 200/2012 a obţinut (între altele) următoarele avize - fiind printre
acestea și de la diferitele instituţii aflate în subordinea MAI cu respectarea prevederilor art. 56
alin. (1) din Legea nr. 350/2001: „Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a
teritoriului și de urbanism se fac de către autorităţile și organismele centrale și teritoriale
interesate, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta lege”:

Serviciul Român de Informaţii U.M. 0362 Bucureşti, Nr. 56.042 din 30.12.2010
Serviciul Român de Informaţii U.M. 0362 Bucureşti, Nr. 63.344 din 01.11.2012 Ministerul
Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă “Oltul” al Judeţului Harghita, Nesecret nr. 665.128/1 din
22.12.2010 - privind protecția civilă

Ministerul Administraţiei și Internelor - Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltul” al Judeţului Harghita, Nesecret nr.
665.218 din 22.12.2010 - privind securitatea la incendiu

Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General Nr. D. 3443 din 30.08.2011
Bucureşti, Aviz nr. D/1561

Ministerul Administraţiei și Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita -
Serviciul Rutier, Nesecret Miercurea-Ciuc, nr. 58.993 din 29.12.2010.

Potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 şi Anexa nr. 1 la aceasta,
precum şi Ghidului metodologic, la finalul procesului de avizare și înainte de aprobarea în
şedinţa Consiliului Local, documentaţia PUG se depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi

——



Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) şi la
Consiliul Judeţean, împreună cu lista de avize necesare, pentru emiterea avizului final
(Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului), respectiv a avizului unic (Consiliul
Judeţean). Aceste două instituţii după verificarea listei de avize, au confirmat prin avizul
propriu conformitatea procesului de avizare a PUG Miercurea-Ciuc.

Astfel, instituția pârâtă, în răspunsul la plângerea prealabilă a făcut cunoscut acest fapt
reclamantului, anexând avizele în cauză, solicitând totodată să ni se comunice dacă acestea
satisfac obligaţia legală a Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc de a obţine eventual avizul
Ministerului Afacerilor Interne, însă, neformulând răspuns, reclamantul a intentat prezenta
acţiune în contencios administrativ.

A considerat că, PUG a fost aprobat în mod legal. Hotărârea Consiliul Local nr.
200/2012, nefiind considerată nelegală, în urma controlului de legalitate al prefectului, în
conformitate cu prevederile art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Mai mult, a susţinut că, anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Miercurea-Ciuc nr. 200/2012 privind actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului
Miercurea-Ciuc şi a Regulamentului Local de Urbanism,ar fi un deserviciu adus comunității
locale, ajungând în situaţia de a nu putea emite certificate de urbanism, autorizaţii de
construire sau documentaţii de urbanism în perioada reaprobării PUG,şi în consecinţă, pentru
ca această situație să fie evitată, considerăm că este necesar stabilirea unei eventuale
proceduri de avizare suplimentară a documentaţiei PUG de către Ministerul Afacerilor Interne
şi stingerea fără consecinţe a conflictului juridic,

În cazul în care onorata instanţă consideră justificată şi legală acţiunea reclamantului, a
solicitat modificarea parţială a documentaţiei de urbanism a PUG aprobat prin HCL nr.
200/2012,prin elaborarea unui PUZ referitor la schimbarea modului de utilizare a terenului în
cauză, a cărui schiţă a fost anexat de către reclamant, si nu a întregului PUG, pentru a nu
ajunge în situaţia incapacității juridice de a emite certificate de urbanism, autorizaţii de
construire sau documentaţii de urbanism în perioada reaprobării PUG.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc nr. 200/2012 s-a

aprobat actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Miercurea-Ciuc şi a
Regulamentului Local de Urbanism.

Planul Urbanistic General al Municipiului Miercurea-Ciuc, aprobat cu Hotărârea
Consiliul Local nr. 200/2012 a obţinut avize de la diferitele instituţii aflate în subordinea MAI
fără a obţine şi avizul autorității centrale.

Potrivit art. 56 din Legea nr 350/2001: Avizarea şi aprobarea documentațiilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac de către autorităţile şi organismele centrale și
teritoriale interesate, potrivit prevederilor anexei nr.1la prezenta lege.

(2) Precizarea conţinutului documentaţiilor care se supun avizării, precum şi a
emitenţilor de avize pentru fiecare categorie de documentaţii se va stabili prin ordin al
ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.

(3) Avizarea documentaţiilor de interes general - toate categoriile din domeniul
amenajării teritoriului, precumşi din domeniul urbanismului (cu excepţia Planului urbanistic
de detaliu) - se face fără perceperea unor taxe.

Potrivit art 1 din Precizarea privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi
amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea
executării construcţiilor din 07.11.1995 aprobată prin Ordinul nr. 34/1995 a
Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerului de Interne,
Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii: Ministerul Apărării
Naţionale, prin Statul Major General, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii



avizează următoarele documentaţii de urbanism și de amenajare a teritoriului prevăzute în
anexa la Legea nr. 50/1991:

a) planurile de amenajare a teritoriului;
b) planurile urbanistice generale ale municipiilor, oraşelor,  staţiunilor

balneoclimaterice şi turistice;
c) planurile urbanistice generale ale satelor situate în zona de graniţă, în Zona riverană

Dunării şi Litoralului Mării Negre şi în zonele de traversare a Carpaţilor;
d) planurile urbanistice de detaliu şi planurile zonale de amenajare a teritoriului pentru

obiectivele situate în afara localităților;
e) planurile urbanistice zonale pentru zonele centrale ale municipiilor, oraşelor şi

staţiunilor balneare, climaterice şi turistice;
Art. 2. - Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, Ministerul de

Interne și Serviciul Român de Informaţii avizează:
a) documentația tehnică pentru autorizarea oricăror lucrări, ce urmează a fi executate

în zona situată la mai puţin de 2.400 m faţă de limita obiectivelor speciale aflate în extravilan;
b) documentaţia tehnică pentru autorizarea oricăror lucrări, dacă urmează a se executa

în vecinătatea obiectivelor speciale situate în intravilan - pe parcelele limitrofe, precum şi pe
cele situate de cealaltă parte a străzilor învecinate cu incinta acestora - dacă nu au avizat
documentaţiile de urbanism prevăzute la art.1.

Fac excepţie de la prevederile lit. a) și b) următoarele lucrări:
- lucrări de reparare, protejare, restaurare, conservarea clădirilor deoricefel;
- lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare subterane şi

aeriene, împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte
lucrări de amenajare a spaţiilor publice.

Art. 10 din Legea nr 50/1991 - Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii
în Zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în
planurile de amenajare a teritoriului şi în documentaţiile de urbanism aprobate, se va proceda
după cum urmează:

e) în zonele unde s-a instituit alt tip de restricţie solicitantul va obţine avizul
organismelor competente.

Din dispozițiile legale mai sus-menţionate rezultă că pentru planul urbanistic generale
a municipiului Miercurea Ciuc era necesar avizul Ministerului Afacerilor de Interne şi nu
avizul unor instituții aflate în subordinea MAI, aviz care nu a fost obţinut.

În cauză nu are relevanță că documentaţia PUG s-a depus la Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului și la Consiliul Judeţean, împreună culista de avize necesare, pentru
emiterea avizului final (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului), respectiv a avizului
unic (Consiliul Judeţean) iar acestea au confirmat prin avizul propriu conformitatea procesului
de avizare a PUG Miercurea-Ciuc atâta timp cât nu au fost respectate dispoziţiile legale
menţionate mai sus, neexistând avizul obligatoriu al Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru aceste considerente, tribunalul va admite acţiunea şi va dispune anularea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc nr 200/2012 privind actualizarea
Planului Urbanistic General al Municipiului Miercurea Ciuc și a Regulamentului Local de
Urbanism

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul MINISTERUL AFACERILOR
INTERNE cu sediul în Bucureşti, Piaţa Revoluției nr. IA, sector 1, în contradictoriu cu



pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC- PRIMARUL
MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1.

Judeţ Hunedoara.
Anulează Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc nr 200/2012

privind actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Miercurea Ciuc și a
Regulamentului Local de Urbanism.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul
Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.07.2016.

GREFIER
IONELA LUMINIŢA MIHALACHE





ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA — CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 376/2018

privind completarea şi reaprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Miercurea
Ciuc.

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21
decembrie 2018;

Analizănd Expunerea de motive nr. 17520 din data de 06.08.2018 din care rezultă necesitatea
și oportunitatea reaprobării documentației aşa cum a fost modificată şi completată de
proiectul cu nr. U091MC/2018 elaborat de Planwerk S.R.L. Cluj Napoca şi Raportul de
specialitate nr.17545 din 06.08.2018 prin care se propune adoptarea unei hotărâri cu privire
la completarea și reaprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Miercurea Ciuc
respectiv rezultă verificarea şi îndeplinirea condițiilor impuse de MDRAPprin adresa cunr.
101042/07.09.2018;

Pe baza rapoartelor comisiei:
- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia

mediului înconjurător;
- pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea

drepturilorşi libertăţilor cetățenilor;
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, investiţii, agricultură,

administrarea domeniului public şi privat;
Având în vedere:

Sentința civilă nr. 4470 din 05.07.2016 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar cu
nr. 42282/3/2015 rămasă definitivă prin Decizia nr. 171/19.01.2017 a Curţii de Apel
Bucureşti, prin care H.C.L. nr. 200/2012 privind actualizarea Planului Urbanistic
General al Municipiului Miercurea Ciuc a fost anulată pentru nerespectarea prev. art. 10
lit. "edin Legea nr. 50/1991 rep., cu modificările şi completările ulterioare, respectiv
lipsa avizul Ministerului Afacerilor de Interne;
Procesul-verbal nr. 16/18.10.2018 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriul şi
Urbanismul;
Avizul nr.03/ 18.10.2018 al arhitectului şef — pentru reaprobarea Planului Urbanistic
General
Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD) aprobat cu H.C.L.nr. 318/27.10.2017
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) aprobată cu H.C.L. nr. 318/27.10.2017
Proiectul nr. U091MC/2018 — Modificare Plan urbanistic Genral al Municipiului
Miercurea-Ciuc elaborat de Planwerk S.R.L. Cluj Napoca;
Avizul nr. SB05/23.05.2012 a Agenției Naționale pentru Protecţia Mediului, prin Agenţia
Regională pentru Protecția Mediului Sibiu
Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Pentru Agricultură
Harghita Nr. 2820 din 09.02.2011
Avizul Nr. 6012/260/21.04.2011 a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale
TRANSGAZ SA MEDIAŞ —
Avizul Nr. 1C/140/2011 al Ministerului Transporturilor şi
Naţională de Căi Ferate CFR SA

Generală Investiţii, Achiziţii şi Privatizare



Avizul Nr. 92/20135/12.04.2011 a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România
Avizul Nr. 298/10.02.2011 al ROMTELECOM SA, Centrul de Telecomunicații Harghita
Avizul Nr. 3395/2010 al S.C. Harviz S.A. Miercurea Ciuc
Avizul Nr. 103339/06.09.2010 al Ministerului Administrației şi Internelor, Inspectoratul
de Poliţie Judeţeană Harghita, Poliția Municipiului Miercurea Ciuc, Biroul Rutie
Avizul Nr. 63.344 din 01.11.2012 al Serviciului Român de Informaţii UM.0362 Bucureşti
Avizul Nr. 191/31.01.2011 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Administraţia
Naţională a Îmnunătățirolor Funciare R.A., Sucursala Teritorială Mureş — Olt Superior,
Unitatea de Administrare Harghita
Avizul Nr. 665.128/1/22.122010 al Ministerului Administraţiei şi Internelor,
Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgență, Inspectoratul pentru Situaţii de

UrgenţăOLTUL al județului Harghita
Avizul de gospodărire al apelor Nr. 361/02.06.2011 al Administrației Naționale APELE
ROMÂNE administrația bazinală de apă Olt
Avizul Nr. 15/13.06.2012 al Arhitectului şef al Judeţului Harghita, Consiliul Judeţean
Harghita
Avizul Nr. 164/2011 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Notificarea nr. 32/19.01.2011 al Ministerului Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică
Harghita
Avizul Nr. D/1561 din 30.08.2011 al Ministerului Apărării Naţionale Statul Major
General
Avizul Nr. 116/U/17.03.2011 al Ministerului Culturii şi Patrimoniul Naţional, Direcţia
Patrimoniu Cultural
Avizul Nr. 53/2012 nr. înreg. 69968/DGDT/10.10.2012 al Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului, Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială
Avizul Ministerului Afacerilor Interne — Direcţia Generală Logistică nr.
417151/29.05.2018
Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 53/2012
reconfirmat prin adresa cu nr. 101042/07.09.2018 emisă în urma şedinţei nr. 4/2018 a
Comisiei Naționale de Dezvoltare Teritorială
Adresa nr. 72/65 din 18.10.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita privind
decizia de menţinere a Avizului de mediu nr. SB05/23.05.2012 emis de ARPM Sibiu

În baza prevederilor:
art. 23 din Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 56 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările
şi completările ulterioare
Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism aprobată cu
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 233/2016;
H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu
modificările şi completrăile ulterioare
Ordin M.L.P.A.T.nr. 176/N din 16 august 2000 pentru aprobarea reglementării tehnice
"Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic Zonal” -

Indicativ GM-010-2000
Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi uta e-a publicului

cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare iştiuă

urbanism
conform art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizi
publică, proiectul de hotărâre a fost înregistrat în Regis
anunţurilor referitor la elaborarea unor proiecte de acte adm



şedinţele publice ale consiliului local sub. nr. 17691/07.08.201£ şi a fost afisat la sediul
Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc, în spaţiul accesibil publicului atestat prin
procesul verbal de afișare nr. 17691/A/07.08.2018 şi afost publicat pe pagina de internet
Www.miercureaciuc.ro

În temeiul articolului nr. 36 alineatul (2), litera c), alineatul (5), litera c) şi art. nr. 45 alineatul (2).
litera e) şi art.115, alineatul (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂREŞTE
Art.1. Se reaprobă Planul Urbanistic General al Municipiului Miercurea Ciuc, completat

conform documentației de urbanism "MODIFICARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL
MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC”, proiect nr. U091MC/2018, elaborat de Planwerk
S.R.L.Cluj Napoca, pentru întregul teritoriu administrativ al municipiului Miercurea Ciuc, conform
anexei, care face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2, Termenul de valabilitate a documentației descrise în art. 1 este de 4 (patru) ani de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până în 26 noiembrie 2022, cu posibilitate de prelungire
încă 2 ani, conform art. 30 aliniat (1) din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de
urbanism, din 26.02.2016;

Art.3 Certificatele de urbanism emise anterior intrării în vigoare a prezentului Regulament
Local de Urbansm produc efecte pe toată perioada de valabilitate a acestora, fără posibilitate de
prelungire.

Art.4. Viceprimarul Municipiului Miercurea Ciuc, Szâke Domokos va asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Arhitectul şef şi Serviciul de urbanism şi amenajare a
teritoriului.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:
— Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
— Primarului Municipiului Miercurea Ciuc, dl. Răduly Râbert Kâlmân;
— Viceprimarului Municipiului, dl. Szâke Domokos;
— Planwerk S.R.L. Cluj Napoca;
—  Arhitectului şef Albert Sândor
— Serviciului de urbanism şi amenajare a teritoriului;
— O.C.P.L — Harghita
— Se aduce la cunoștința publică prin afişare la sediul UATM Miercurea — Ciuc, p-ța Cetăţii

nr. 1, respectiv pe site-ul oficial al Municipiului Miercurea — Ciuc,
wWww.miercureaciuc.ro, www.szereda.ro, prin grija Serviciului de urbanism şi amenajare
ateritoriului;

_ Preşedintele şedinţei Contrasemneaz; tru legalitate —

FULOP ARPĂD ZOLTÂN Secretarul icipiului
WOHLF UDOLF
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ROMÂNIA, JUDEŢUL HARGHITA
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC

SERVICIUL DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
530110 Miercurea Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1

Telefon: 00-40-266-315120
Fax: 00-40-266-371165
E-mail: primariaQmiercureaciuc.ro
N. CGP4S5 12312.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE / REFERAT DE NECESITATE

Denumirea proiectului/produselor/serviciilor/lucrărilor necesare în conformitate cu L.273/2006 și L.98/2016

Studii de fundamentare șireactualizarea planului urbanistic general (PUG)

Cod CPV: 71410000-5

Capitol

70.02.50

Subcapitol Categoria de investiții Titlu

70.02.50 C 71.01.30

Argumentarea necesității achiziției

1. Descrierea situației actuale

În octombrie 2012, s-a aprobat Planul Urbanistic General al Municipiului
Miercurea Ciuc, cu Hotărârea Consiliului Local nr. 200/26.10.2012, cu
avizul MDRT nr. 53 din 2012, nr înregistrare 69968/DGDT/10.10.2012.
respectiv avizul Nr. 7583/29.05.2012 al Ministerului Mediului și Pădurilor,
Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului, Agenţia Regională pentru
Protecția Mediului.
Se propune noua actualizare a PUG-ului, motivat atât prin împlinirea de 9
ani de la aprobare, cât și pentru a modifica unele reglementări, și nu în
ultimul rând pentru a asigura la terminarea reactualizării o bază legală
opozabilă solidă.
Conform Anexei nr. 2 din Norme metodologice de aplicare a Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, în vederea elaborării
PUG-ului, sunt necesare următoarele studii de fundamentare analitice,
consultative, prospective:

- Actualizarea suportului topografic
- Condiții geotehniceși hidrotehnice
- Relații peri urbane
- Organizarea circulațieiși transporturilor
- Protecția mediului, riscuri naturale și antropice
- Studiu istoric, studiu peisagistic
- Tipuri de proprietate
- Infrastructură tehnico-economică
- Evoluția activităților economice
- Evoluția socio-demografică

Mobilitate și transport
- Impactul schimbărilor climatice '



Planul urbanistic general cuprinde:
-Partea scrisă: memoriul general și regulament local de urbanism;
-Partea desenată: încadrarea în teritoriu, zonificarea funcțională, situația
existentă, reglementări urbanistice propuse, reglementări tehnico:edilitare
propuse, proprietatea asupra terenurilor și obiective de utilitate publică, în
intravilan, zone în care se preconizează operațiuni de restructurare urbană
şi de regenerare urbană, rețeaua majoră de circulații; sistem integrat de.
transport public, modele de mobilitate şi zonificare specifică, staţionare

2. Efectele ce se doresc a fi obținute
Asigurarea dezvoltării durabile a Municipiului, cadrului legal pentru
autorizarea investițiilor în construcții.

3. Impactul investiţiei asupra diferitelor medii
Dezvoltarea economiei, a turismului.

4. Alte informații

Până la aprobarea actualizării PUG-ului, se va prelungi valabilitatea PUG-
ului actual, conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanism.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, pentru anul 2022 (cu TVA)

Preţul estimativ al investiţiei — în mii lei -
-

Datala care
, h Sursa de se doreșteIndicatori : E- finanțare 2022 2023 2024 2025 achiziția/ Nr.

contract

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Studii de fundamentare
BL 600,00

Analitice, consultative, prospective

2. Elaborare PUG

Memoriu general, regulament local
BL 500,00de urbanism

Piese desenate

3. Avize — fără achiziție publică BL 10,00

TOTAL Valoare estimată
1110,00

investiţiei pe an

Alte informații Se propune finalizarea lucrări până la sfârșitul anului 2025.

Arhitect șef Întocmit
Miercurea Ciuc gr) aar ândor Olăh Mânika
22.12.2021



1. Tarife pentru studii de fundamentare - PUG:
Pret estimat,

Studiu Proiectant Nr. telefon fara TVA

0|Studiu topo Fodor Ferencz 1745055099 150,000.00
1|Mediu și spații verzi Ambrus Lâszlo 0740174762 7,500.00
2|Studiu de hidrogeologie Pâsztohy Zoltân 0742519517 5,000.00
3|Studiu geotehnic Albert Zoltân 0744-536371 3,000.00
4|Studiu de trafic Konczey Gâbor 0036-204321110 145,000.00
o |Studiu de sociologie Demeter Gyângyver 0744756637 35,000.00
6|Studiu de economie Nagy Benedek 0740173143 70,000.00
7 |Studiu de turism Nagy Benedek 0740173143 30,000.00
8|Studiu zone construite protejate |Tâvissi Zsolt 0744774429 5,000.00
9|Rețele de apă, canalizare Tamăâs Anna 0745602309 30,000.00

10|Rețea de gaz natural Szenner Istvân 0744602655
!

11|Rețele electrice Reszegh Andris 0744593314
Vasile Stănică SC

12|Instalatii de telecomunicatii Romtelecom SA

TOTAL- fără TVA 480,500.00
TOTAL - cu TVA 571,795.00

2. Tarif pentru reactualizare PUG, conform Metodologie de calcul a onorarilor și prețuri
Conform Ordin nr. 11/N/1994

T=(A+0.05*B"L)*T,
A= 1300

= a
= 42000

To? 100

T= 382,000.00

T= 454,580.00

EI col.

locuitori/municipiu
lei/ora"

lei

cu TVA



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL, MUNICIPIULUI
MIERCUREA — CIUC:

HOTĂRÂREANr. 148/2022

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, a notei de fundamentare a investiţiei şi ! .

cheltuielilor legate de proiectul "Elaborarea/actonlizarea documentațiilor de amenajare
teritorintui şi de planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc”şi a valorii maxime eligibile

a proiectului, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/LA

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de.

13 mai 2022;
Analizând Referatul de aprobare nr. 25272 din data de10.05.2022 al viceprimarului dl. 1

Bâla şi Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 25276 din data de 10.05.2022 întocmit de Dire
Ors

cția
proiecte ci: finanțare nerambursabilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului
Miercurea-Ciuc, prin care s-a propus adoptarea hotărârii privind aprobarea depunerii cererii

finanțare, a notei de fundamentare a investiţiei şi a cheltuielilor legate de 'proie
de

ctul
"Blaborarea/actualizarea documentațiilor de amenajare, a teritoriului şi de planificare urbană în

Municipiul Miercurea-Ciuc” şi a valorii maxime eligibile a proiectului, în cadrul apelului de proi
PNRR/2022/C10/1.4;

Pebaza rapoartelor comisiilor:
- econoniice, servicii publice şi comerț;
- juridice
În baza prevederilor:
- Hotărârii nr. 43/2022 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprob

bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări pe
anii 2023-2025, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului (UE) 2021/241 at Parlamentului Europeanşi al Consiliului din 12 febru

ecte

area
ntru

2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi reziliență şi ale Dediziei de punere în aplicare a
Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi reziliență
României;

Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului înstituțione
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresa
rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
135/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi reziliență nec

al

1!
e şi
nr.

BSAT

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul
Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

- Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicai
prevederilor Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului înstituţi
şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismulde redresa
reziliență, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgență a Guvernului
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi.Teziliență nec
României pentru accesarea „de fonduri externe. rambursabile şi nerambursabile în cai
Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

ea
mal

e şi
ar.

PSAr

rul

- Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de
redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - COMPONENTA Cl
FONDUL LOCAL;

arie.



În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2). literele b) şi d) şi alin. (4) litera d), alin. (7) lit. k,
art. 139 alin. (1) şi (3), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 627 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind C
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

odul

Art. 1. Se aprobă depunerea cererii de finanțare cu titlul ”Elaborarea/actualizarea
documentațiilor de amenajare a teritoriuluişi de planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc”
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/1.4.

„în

Art. 2. Se aprobă Nota de fundamentare, aferentă cererii de finanțare a proiectului cutitlul
"Elaborarea/actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană în
Municipiul Miercurea-Ciuc”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Descrierea sumară a investiţiei privind proiectul "Elaborarea/actualizarea
documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc”
din municipiul Miercurea-Ciuc, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.4. Se aprobă Valoarea maximă eligibilă a proiectului cu titlul "Elaborarea/actualizarea
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc”
din municipiul Miercurea-Ciuc, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 5. Se aprobă preluarea de către Municipiul Miercurea-Ciuc a tuturor costurilor neelig
care pot apărea în perioada de implementare.

Art.6. Cu aducereala îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municip
Bors Băla, Direcţia proiecte cu finanțare nerambursabilă, Direcţia economică - Biroul finan
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică:

a) Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Korodi Attila;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Bors Băla;
d) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, d-na Sâgor Enikâ;
e) Biroului de investiţii;
î) Compartimentului de achiziții publice;
g) Direcţiei proiecte cu finanțare nerambursabilă;

h) Direcţiei economice

ÎN,Preşedi şedinţei Contrasemnea ntru legalitate —

ABRAHA LOD LAJOS Secretar e eral
WOHLFAR DOLFj
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Planul Maţional de Redresare și Reziliență
Componenta C10 - Fondul Local

,

„Anexa nr. 1 la HCL, nr. d se 12022

NOTĂDE FUNDAMENTARE
privind proieetul

Anexă la Gh

"Elaborarea/actualizarea doctmentațiilor de amenajare x teritoriului şi de
planificare urbană în Municipiut Miercurea-Ciuc” :

Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, Componenta 10 — "du,raFond Local PNRE/2022/C10

1 Descrierea pe scurt a situației actuale (datestatistice, elemente
pe. 2

| specifice, etc.) -

,

2.|Necesitatea şi oportunitatea investiţiei pentru care se aplică pg. 4
3.|Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local pg. 10
4.|Corelarea cu proiecte în curs. de implementare de la nivel local pg. 10

|
+.|Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare pg. 10
6.|Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii pg.10
1.|Modulde îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor pg. 13
8.|Descrierea procesului de implementare î "pg. 13

idut specific
Modat F



1. Descrierea pe scurt ai situației actuale (date Statistice, elemente specifice, ete,)
„Municipiul Miercurea-Ciuc, reşedinţa județului Harghita, este situat Ta partea estică a

Transilvaniei. Municipiul, fiind reşedinţa dejudeţ, funcţionează ca un centru administrativ
Și cultural al regiunii.

,
-

n ceea ce priveşte clima oraşului, Miercurea-Ciuc este unul dintre cele maireci oraşe,
na temperatura scade chiar şi sub -30 "C, temperatura medie anuală: fiindde 5,9 *C,

Clima în această zonă este rece (zona fiind numită şi "Mica Siberie"), verile fiind foarte
curte (2-3 luni pe an), cu temperaturi între 10-32 "C în timpul zilei şi 2%-15 "Cpe timpul .

opții, iar iernile lungi (5-6 hini pe an) şi geroase, cu temperaturi frecvent sub -30 "C.
st fenomen este cauzat de microclima specifică zonelor dintre munți înalți. În căzul

Ciucului, este vorba de bazinul Ciucului de Mijloc- zona situată între Munţii Ciucului şi
Munții Harghita. Iarna în această zonă aerul rece 'nu poate să fie dizlocat, rezultând

apunerca unor straturi de aer rece, Aceeaşi cauză este şi cca care duce la persistența ,ape perioade lungi (uneori chiar 7-10 zile).
unicipiisl Miercurea-Ciuc are o suprafață de 11.764 hectare, fiind format din trei suburbii -

i patru cartiere, respectiv o zonă industrială, unde se află supermarketuri construite în
ultimii ani. Centrul istoric al-oraşului era în jurul Pieței Cetății. În prezent există o-zonă
entrală cu două centre diferite. Unul dintre ele include strada istorică Potăfi, stradă
ietonală unde se găsesc numeroase case cu statut monument istorie. Celălalt centru al
raşului se află la o distanță relativ mică, construit în limpul socialismului, care cuprinde
iața Libertăţii, aici se află clădirea Consiliului Judeţean. Oraşul are trei suburbii, care erau
ainte sate separate: Jigodin, aflat în partea de sud a oraşului (aparține oraşului din 1930),

Topliţa Ciuc situată în partea nordică a municipiului şi Șumuleu la nord-estul oraşului
ambele aparţin oraşului din 1959), În aceste zone, fiind sate vechi secui (prima atestare a

localității Șumuleu datează din anul 1335, a localității Tigodin din anul 1539, iar a Topliţei
Diacdin 1567), se găsesc case în majoritate case vechi. În ultimii ani s-au construit în .

_|goeste zone, mai ales în Șumuleu, vile şi case mari, dar există în aceste zone şi case micuţe
ii.pungi de sărăcie, Cartierele Tador Vladimirescu, Patinoarului, Spicului, dar şi cartieruldumit de localnici Țânțarilor sunt cartiere de blocuri construite în timpul socialismului. a-anform recensământalui din anul 2011, populaţia municipiului este de 38966 locuitori,
înajoritatea populației fiind de etnie maghiară (78,55%), procentul populației de etnie
până este de 16,78%, 0,86% romi, iar 0,13% al populației au alte năționalități. La

'- Jecensământul din 2011, s-au declarat romi 377 de persoane. Numărul romilor din oraş,|

tonform estimărilor, ar putea fi între 650-700 de persoane. Comunitățile compacte de romi
unt: în centrul oraşului, Strada Șumuleu nr. 33, Strada Primăverii 24, Primăverii 2),

ci, Strada Primăverii 16, Porcin. :

raşul are o suprafață relativ mică cu diferențe de nivelrelativ mici, cu condiții de teren şi
istanțe favorabile traficului pietonal şi celuiciclist. Structura urbană se caracterizează
rintr-un centrucivic unic. ,

iguranța publică: Dupăstatisticile publice, Miercurea-Ciuc este una dintre cele maisigure
şedinţe de județ din țară (conferință de presă - Nicolae Florin Ghenci, comisarul şefal_ Municipiului Miercurea-Ciuc), dâr între motivul numerelor scăzute se află şi lipsa
sizărilor, Conform datelor Înspectăratului fudeţean de poliţie, Coeficienții de

|eriminalitate specifică la nivel de Municipiu/Oraş/Comună din judeţul Harghita (0%)este de
491,63 % în anul 2018, fiindîncadrat în domeniul de încadrare a ratei de criminalitate —



ridicat, în special față de media criminalității a judeţului de 2,52 % pentru anul 2018. În
2019 fiind 1895,39 % - RIDICAT, în 2020 - 2668,14%, iar în 2021 - 2171,30 %. S-au
înregistrat numeroase cazuri de comportament antisocial, vandalism, fort, jaf, atac
personal, intimidare, înjunghiere cu cuțitul, ete. Cele mai multe sesizări se datorează
comportamentului antisocial al romilor. Conform comisarului-şef, cei mai bun martori sunt
camerele de monitorizare, şi recomandă extinderea rețelei camerelor. Până în anul 2016. s-
au instalat în oraş 25 de camere de supraveghere, primele unsprezece. au fost instalate în
2013 la ieşirea oraşului dinspre Sâncrăieni, Odorheiu Secuiesc şi Taploca, pe străzile
Primăverii şi Șumuleu (concentrație ridicată de case ocupate de romi), precum şi la
marginea parcului central. În 2014, numărul camerelor a fost extins cu încă şapte, astfels-a
monitorizat ieşirea spre Leliceni, izvorul de apă minerală la Taploca, zona cunoscută ca
parc dendrologic, Piața Majlăth Gusztăv Kăroly şi o parte din Piaţa Libertăţii. La sfârşitul
anului 2013 au fost instalate. camere la ieșirile spre Păuleni și Cioboteni, dar au fost
instalate și noi dispozitive la aşezările de romi. În anul 2016, printr-o investiție de 225 mii
lei efectuat din bugetul propriu al municipiului, s-au instalat încă 20 de camere. În această
perioadă s-a concentrat în principal pe observarea intrărilor în oraş. Cinci camere de
imagine de înaltă rezoluţie au monitorizat centrul oraşului, Momentan pe teritoriul oraşului
sunt instalate 64 de camere de supraveghere care sunt montate. la 56 puncte de
monitorizare.
Înregistrările pot fi vizionate pentru o perioadă de 20 de zile, şi au fost de mare folos. În
cursul anului 2015, poliția a solicitat înregistrările de 28 de ori, pentru identificarea
activităților de tâlhărie, vandalism, furt. Reţeaua de monitorizare dub Miercurea-Ciuc nu
este monitorizată de personal permanent, ti un Computer stochează imaginile, care pot fi
accesate la cerere lao anumită.-oră şi locaţie. Astfel, înregistrările pot fi folosite doar pentru
identificarea făptaşilor, nu şi pentru prevenție. Cel mai. important este prevenirea
evenimentelor nedorite, şi cel mai eficient mod este urmărirea imaginilor de la camerele în
direct la un centru de control, astfel încât organele abilitate să poată fi alertate imediat, şi să
se poate deplasa la tocul faptei, dacă este necesar.

Conform PMUD M-Ciue, structura rețelei de drumuri al oraşului facilitează deplasarea
motorizată. Viteza de deplasare din Miercurea-Ciuc, este mai moderată, datorită şi
prezenţei sporite a poliției rutiere, Acest fapt asigură condiții bune traficului pietonal şi
ciclist — şi reprezintă o oportunitate pentru calmarea suplimentară a traficului prin
amenajarea corespunzătoare. a mediului construit. În lipsa unui serviciu atractiv de
transport public, la data prezentei, majoritatea cetăţenilor deținători de masini personale
optează pentru deplasarea motorizată

Ă

pentru transportul copiilor la/de la şcoală sau
grădiniță. -

Cel mai popular şi cel mai răspândit mod de deplasare este cel pietonal. Investiţiile din anii
precedenţi facilitează în mod deosebit traficul pietonal, fiind o direcţie pozitivă (treceri

' pietonale ridicate, eliminarea obstacolelor şi creşterea accesibilităţii, zona pietonală din
centru), dar au rămas şi elemente negative. În lipsa de personal suficient (a Poliţiei Române
şi Poliţiei locale), în continuare sunt greu de gestionat situațiile în care conducătorii auto
nu acordă prioritate de trecere pietonilor angajați în traversare regulamentară, cât şi prin

care pietonii care nu respectă normele rutiere. Accidentele pot fi prevenite numai prin
conştientizare continuă asupra a normelor şi regulilor de circulaţie, nu numai a
conducătorilor auto, dar şi a pietonilor, de exemplu să se angajeze în traversarea drumului



public numai prin locurile special amenajate (pe trecerea pentru pietoni) şi la culoarea
verde a semaforului electric, acolo unde există. Pietonii trebuie să se asigure permanent,
chiar şi atunci când se află pe trecerea pentru pietoni, că traversarea se poate face în
condiţii de siguranță (vehiculele sunt oprite înaintea marcajului pietonal, în special când
drumul are mai multe benzi de circulaţie pe sens). Este foarte important, să nu traverseze
niciodată în fupă pe marcajul pietonal, indiferent de urgenţa existentă la un moment dat.
Pietonii şi bicictiștii sunt expuşi de riscul accidentelor de circulație şi mai mare pe vreme
rea sau întuneric, când vizibilitatea conducătorilor auto este redusă. În aceste condiţii
pietonii și bicicliştii trebuie să poarte haine de culori deschise şi/sau elemente
reflectorizante, pentru a fi vizibili. Este foarte primejdios, dacă pietonii apar brusc pe
partea carosabilă a drumului public, aşadar este important să nu traverseze prin faţa sau
prin spatele mijloacelor de transport în comun, atunci când acestea sunt oprife în staţie.
Pentru conducătorii de vehicule este recomandat să reducă viteza de deplasare și să circule
cu atenţie sporită la apropierea de trecerea pentru pietoni, astfel încât să poată opri şi
acorda prioritate. Trebuie să fie şi mai atenţi în zona instituţiilor de învăţământ,
obiectivelor social-culturale sau economice, unde observă un flux mare de pietoni, în

special copii. O atenţie sporită este necesară și în apropierea de. staţiile mijloacelor de
transport în comun, în special cele care nu sunt prevăzute cualveole sau refugii pietonale,
unde unii pietoni se pot angaja în traversare prin faţa mijlocului de transport.
Potrivit datelor Oficiului Buropean de Statistică (Eurostat), în 2019 România afost țara cu
cele mai multe decese cauzate de accidentele rutiere din UE. În România au existat 96 de
victime ale traficului rutier Ia un milion de locuitori. Cu aceste date, România se află pe
primul loc în numărul deceselor cauzate de accidente rutiere.
În anul 2020; 18 800 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma unui accident rutier în cursul
anului în UE, Din păcate, România rămâne țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe
accidente soldate cu victime, aproape o zecime dintrevictimele accidentelor au fost în
România (1646): România trebuie să investească masiv şi urgent în soluții pentru siguranța
rutieră: management inteligent al traficului, monitorizare sporită a participanților în trafic,
infrastructură adecvată pentru fiecare tip de mobilitate, programe de educație, reformă
legislativă pentra introducerea tuturor principiilor europene în domeniu.
Traficul cu bicicleta este tradițională pentru Miercurea-Ciuc. Sondajele efectuate şi vizitele
pe teren arată că toate categoriile sociale și toate grupele de vârstă folosesc acest mod de
deplașare aproape zilnic. În condiții meteo favorabile, aproximativ 10% dintre cei care se
deplasează în oraş o fac pe bicicletă. Condiţiile climaterice, relieful şi dimensiunile
oraşului asigură condiții optime traficului pe bicicletă 8-9 luni anual, ina dintre cele mai
importante obstacole fiind indicat a fi locurile ca trafic auto ridicat/viteză ridicată
(sentiment de nesiguranță pe bicicletă) şi traficul ridicat în orele de vârf. Sistemul de

monitorizare video, prin amplasarea camerelor în intersecțiile cele mai aglomerate va
asigura reducerea vitezei, atenției mai sporite a participanților la trafic, contribuind la
siguranța traficului din incinta municipiului, '

2. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei pentru care se aplică
Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe şi

| proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, .



capacitatea de adaptare şi potențialul de creştere, prin reforme majore și investiţii cheie cu
fonduri din Mecanismul de Redresare şi Reziliență.
Investiţia propusă se încadrează în Componenta C10 a PNRR, Investiţia L4 —

Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de

planificare urbană.

Prin proiectul "Elaborarea/actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de
planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc” se propune realizarea următoarelor
documentații:

1,

9.

Studii de fundamentare şi reactualizare PUG. Scopul proiectului este actualizarea
reglementărilor şi armonizarea ei cu SIDU, PMUD, legislația în vigoare şi situația
actuală.

! EPUZCP pentru zona ZCPOI - cuprinde zona centrală a municipiului, zonă
construită protejată şi de protecție a monumentelor.

- PUZ "Fiizhăt” - zonă de urbanizare-viabilizare a zonei cu locuințe cu regira redus
de înălțime.
PUZ"Barătok kertje” - zonă de urbanizare-viabilizare a zonei cu locuințe cu regim
redus de înălțime.
Actualizare PUZ, ”Szecseny” - zonă de urbanizare-viabilizare a zonei, schimbarea:
din zonă funcțională case de vacanță în locuințe cu regim redus de înălțime -

permanent,
PUZ Centrul cultural Şumulea - zonă construită protejată şi de proteofe a
monumentelor. -

PUZ - UTR Lunca Mare - zonă de urbanizare de referință zona naturală cu rol
ecologic şi de agrement, zona de activități aferente zonei naturale.
PUZ Revitalizare zonă industrială Vest - zonăde activități economice cu caracter
terțial şi industrial, zonă supusă restructurării, regenerării urbane.
PUZ Nagy Laji dombja - zonă de urbanizare, locuinţe cu regim redus şi mediu de
înălțime, centru de cartier.

10. Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Miercurea-
Ciuc precum şi a Zonei Urbane Funcţional aferente,

Forma electronică elaborată a documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare
urbană va fi compatibilă cu formatul GIS, '

Necesitatea și oportunitatea realizării acestor documentații constă în următoarele:
1. Conform art. 46, alin: (1) din Legea 350/2001, fiecare unitate administrativ

teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în
- funcţie de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi
a necesităţilor locale. În octombrie 2012, s-a aprobat Planul Urbanistic General al
Municipiului Miercurea-Ciuc, cu Hotărârea Consiliului Local nr. 200/26.10.2012,
cu avizul MDRT nr. 53 din 2012, respectiv avizul nr. 7583/29.05.2012 al
Ministerului Mediului şi Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului,

. Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului, Se propune noua actualizare a PUG-
ului, motivat atât prin îraplinirea de 9 ani de la aprobare, cât şi pentru a modifica
unele: reglementări, şi nu în ultimul rând pentru 4 asigura la terminarea
reactualizării o bază legală opozabilă solidă. Prin acest proiect se urmăreşte -.



asigurarea dezvoltării durabile a municipiului, respectiv al cadrului legal pentru
autorizarea investițiilor în construcții.

„ Mecesitatea elaborării este dată de prevederile Planul. Urbanistic 'General şi
regulamentul local de urbanism afereni acestuia aprobat cu HCL 376/2018, ZCP
Centru se va reglementa pe bază de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone Construite -

Protejate (PUZCP). Efectele PUZ-CPOI, aprobat şi implementat, se vor face simțite
în timp. Astfel, gestionarea corectă a zonei va-avea efecte pozitive din punct de
vedere social, economic şi de mediu, prin creşterea atractivității zanei pentru
evenimente sociale, pentru turism, pentru investitori, prin ameliorarea imaginii
estetice a spațiului urban din zona centrală protejată. Viabilizarea zonei va contribui
la evidențierea rolului de catalizator al zonei pentru dezvoltarea urbană, teritorială
şi regională, asigurarea continuității fizice, funcţionale şi spirituale a cadrului
construit din localități şi stimularea interesului economic și cultural pentra
utilizarea acestuia respectiv la protejarea şi punerea în valoare a monumentelor
istorice, a zorielor arheologice şi a ansamblurilor arhitecturale şi urbanistice

"deosebite, precumşi a contextului şi caracteristicilor care conturează semnificația
lor istorică. Documentaţiile şi regulamentele vor avea învedere stabilirea direcțiilor
şi priorităților de dezvoltare logică a zonelor luate în considerare, raportate la

dezvoltările localităților în ansamblul lor, reglementarea modului de utilizare a
terenurilor cuprinse în perimetrele zonei, stabilirea condițiilor de realizare şi
conformare a construcțiilor şi amenajărilor urbanistice pe ariile respective.
Realizarea propunerilor de dezvoltare reglementate prin PUZCP se face, după

bugetele unităților teritorial-administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate
de la bugetul statului sau din bugetele unor persoane juridice saufizice.

. Având în vedere potențialul zonei, reabilitarea străzii Câmpul Mare şi utilităţile
existente. în zonă, cât şi numeroasele solicitări privind construirea de locuiațe,
existenţa unor documentații de urbanism anterioare inițiate şi finanțate de către
UAT Miercurea-Ciuc, zona poate fi considerată prioritară în vederea extinderii
foncțiunii rezidențiale. Fiind vorba de o suprafață extinsă, -de cca. 38,90 ha,

" realizarea reţelei stradale şi trecerea în domeniul public al suprafeţei de 20 % din
suprafața totală, impuse de PUG, se consideră necesară inițierea şi elaborarea PUZ
de către autoritatea locală, numai în acest caz se poate asigura tratamentul egal al
tuturor proprietarilor de teren. Autorizaţia de construire este condiționată de
finalizarea prealabilă a operațiunilor de reparcelare realizate în vederea
reconfigurării parcelarului agricol într-un pareclar de tip urban şi asigurării

suprafețelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor publice.
Numai prin serviciile solicitate este posibilă viabilizarea zonei, asigurarea
drumurilor publice, asigurarea echipării edilitare respectiv asigurarea suprafețelor
destinate dotărilor publice. Viabilizarea zonei contribuie la stimularea evoluției
complexe a municipiului. Stabilirea direcțiilor dezvoltării spaţiale a zonei, în acord
cu potențialul acesteia și cu aspirațiile comunității locale. Impactul pe termen lung
este îmbunătățirea condițiilor de viață prin eliminarea disfuncţionalităților existente
în zonă, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe
convenabile. pentru locuitorii raunicipiului, utilizarea eficientă a terenurilor din



municipiul, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate şi nu în ultimul rând
extinderea controlată a zonelor construite. Prin realizarea serviciului se va acorda
atenție asupra protejării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural construit şi
natural existent în proximitatea zonei. Asigurarea calității cadrului construit,
amenajat şi plantat, crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerințelor speciale ale
copiilor, vârstnicilor şi ale persoanelor cu handicap, protejarea localităților
împotriva dezastrelor naturale sunt rezultatele preconizate ale învestiției.

. Având în vedere potențialul zonei, reabilitarea străzii Câmpul Mare şi utilităţile
existente în zonă, cât şi numeroasele solicitări privind construirea de locuinţe,
existența unor. documentații de urbanism anterioare inițiate şi finanțate. de către
UAT Miercurea-Ciuc, zona poate fi considerată prioritară în. vederea extinderii
funcțiunii rezidențiale. Fiind vorba de o suprafață extinsă, de cca 26 ha, realizarea
rețelei stradale şi trecerea în domeniul public al suprafeței de 20 % din suprafața
totală, impuse de PUG, se consideră necesară inițierea și elaborarea PUZ de către
autoritatea locală, numai în acest caz se poate asigura tratamentul egal al tuturor
proprietarilor de teren, Autorizaţia de construire este condiționată de finalizarea
prealabilă a operaţiunilor de reparcelare realizate în vederea reconfigurării
parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban și asigurării suprafețelor necesare
drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor publice. Numai prin serviciile
solicitate este posibilă viabilizarea zonei, asigurarea drumurilor publice, asigurarea
echipării edilitare. respectiv asigurarea suprafețelor destinate dotărilor publice. :

Viabilizarea zonei contribuie la stimularea evoluției complexe a municipiului.
Stabilirea direcțiilor dezvoltării spațiale a zonei, în acord cu potențialul acesteia şi
cu aspirațiile comunității locale. Impactul pe termen lung este” îmbunătățirea
condițiilor de viață prin eliminarea disfuncţionalităților existente în zonă, asigurarea
accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuințe convenabile pentru locuitorii
municipiului, utilizarea eficientă a terenurilor din municipiul, în acord cu
funcțiunile urbanistice adecvate şi nu în ultimul rând extinderea controlată a
zonelor construite. Prin realizarea serviciului se va acorda atenție asupra protejării
şi punerii în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural existent în
proximitatea zonei. Asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat,
crearea condițiilor pentru satisfacerea cerințelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi
ale persoanelor cu handicap, protejarea localităților împotriva dezastrelor naturale
sunt rezultatele preconizate ale investiţiei.

. Planul urbanistic zonal „Szdcseny” s-a aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr.
118/2011. Este necesară actualizarea lui, motivat atât prin împlinirea de 10 ani de la
aprobare cât şi pentru a modifica unele reglementări. Asigurarea cadralui legal
pentru autorizarea investițiilor în construcții în vederea dezvoltării durabile a zonei
SzEcseny dintr-o zonă cU case de vacanță într-o zonă de locuit viabil, calitativ.
Dezvoltarea reţelelor edilitare şi a infrastructurii rutiere. au efect pozitiv în mod

- direct asupra mediului înconjurător, asupra economiei şi asupra vieţii sociale.

. Pentru zona generată a $umuleului, au fost aprobate mai multe planuri urbanistice
zonale, Zona este definită în primul rând de rădăcinile istorice puternice
Teprezentate prin continuitatea neîntreruptă a vieţii religioase conştiente şi
generatoare de identitate locală. Având în vedere directivele UE de protejare a



diversității culturale, linguistice şi de dezvoltare regională sustenabilă, este
imperativ asigurarea desfăşurării vieţii culturale şi religioase într-un cadru urban şi
natural îngrijit, de calitate corespunzătoare. interesului internațional. Având în
vedere ca în anii recenți s-a observat o prezență din-ce în ce mai mare (de ărdinul
sutelor de mii de participanți) la pelerinajul de rusalii, menținerea activității,
religioase cotidiene, coroborată de o motorizare mult crescuță a populației, de
prezenta unor factori sociali activi cu solicitări de investiţii în înfrastrucfara
spaţiului public şi de transport, se impune actualizarea planurilor urbanistice zonale
aferente pentru a facilita rezolvarea la o scară corespunzătoare ale problematicii
urbanistice complexe definite prin protejarea monumentelor istorice şi a
elementelor de peisaj caracteristice ale dealului Șumuleului. Obiectul major al
lucrării este armonizarea, corelarea si actualizarea documentațiilor de urbanism
existente, 1. PUZ Centru Cultural Şumuleu, aprobat cu HCL. nr. 175 din
24.09.2014 zonă definită și prin subzonele construite protejate SZCP ȘUMULEU -
abși gși 2. PUZ Z-13 Sumuleu, aprobat cu HCL, nr. 21 din. 29.02.2008. Be
doreşte asigurarea dezvoltării durabile a municipiului, şi a cadrului legal: pentru
autorizarea învestițiilor în construcţii.

. Conform Studiului de fundamentare în domeniul protecției mediului pentru Planul
Urbanistic General 2009-2010 al Municipiului Miercurea-Ciuc, zona Nagy. Ret -
Lunca Mare găzduieşte specii vegetale și animale valoroase, făcând parte în acelaşi
timp, din cel mai mare complex de mlăştini eutrofe din România. Având în vedere
directivele UE de protejare a diversității naturale şi de dezvoltare regională
sustenabilă, este imperativ asigurarea protejării cadrului natural într-un cadru urban

” de calitate corespunzătoare interesului public. În planul existent de mărire a
suprafeței zonelor verzi apare ca potențială zonă verde turbăria între Toplița Ciuc şi
strada Lunca Mare (Tanorok, Tokkize) Considerăm că pe lângă. nefezabilitatea
acestei idei (ar fi necesar o cantitate foarte mare de umplutură) zona mlăștinoasă ar
îrcbui conservată în forma actuală ca un habitat reprezentativ pentru împrejurimile
oraşului, pe lângă faptul că este habitatul unor specii de păsări (Crex crex, Porzana
porzana), amfibieni (Rana arvalis) şi peşti (Misgurnus fossilis) prioritare pentru

' protecţia naturii. Mărirea suprafeţelor verzi ar trebui atinsă în special prin crearea
de aliniamente, conform studiului de fundamentare în domeniul protecției mediului
pentru Planul Urbanistic General 2009-2010 al Municipiului Miercurea-Ciuc. Din
aceste considerențe rezultă necesitatea asigurării unei restructurări coerente prin
realizarea. documentației propuse, fiind necesară limitarea. activităților de
construcții şi prin accesibilizarea ei ca zonă de agrement parțial amenajată şi
impunerea de interdicție de construire definitivă în. zona protejată în scopul
asigurării habitatului natural pentru speciile de plante şi animale rare existente
concomitent cu viabilizarea zonelor învecinate zonei protejate prin realizarea unor
obiective de utilitate publică. -

În municipiului Miercurea-Ciuc, zona dintre străzile Harghita-Zorilor-Ret este de
- fapt cu precădere zona industrială Vestică a municipiului, unde însă majoritatea
fostelor unităţi economice existente înainte de decembrie 1989 şi-au. încetat
activitatea. Aici în pofida caracterului eminamente industrial au rămas şi amprente
ale destinaţiei anterioare de zonă de locuit situaf la ieșirea din urbe principală



poartă rutieră înspre Odorheiu Secuiesc. Din păcate o serie de unități economice au
' intrările direct din strada Harghita, ceea ce duce supraîncărcarea carosabilului

acestei străzi, inclusiv prin parcarea autoutilitarelor ce deservesc aceste unități, ceea
.

ce conferă zonei o fluență scăzută şi un grad de risc ridicat în trafic. Din aceste
motive, necesitatea şi oportunitatea acestui proiect este reprezentată de realizarea
drumului de legătură dintre strada Sălciei înspre strada Ret, accesibilizarea
incintelor unităților ecomomice aflate pe partea nordică a străzii Harghita,
realizarea unui drum pe actualul amplasament a liniei CF industriale. paralel cu
strada Harghita la nord de acesta, şi conectarea incintelor. economice aflate pe
partea sudică a străzii Harghita. Astfel, se urmăreşte revitalizarea zonei din punct
de vedere economic prin accesibilizarea incintelor unităților economice.

9. Zona studiată se află în intravilanul Municipiului Miercurea-Ciuc, pe partea sud-
estică a oraşului. Pe partea vestică este delimitată de dealul Nagy Laji (zona
Spitalului Iudeţean), pe partea sudică de zona Jigodin (strada Câmpul Mic, strada
Jigodin), pe partea estică de limita intravilanului respectiv pe partea nordică de
zona industrială estică a.oraşului. Zona propusă pentru reglementare, cu suprafața
de cca, 38 de ha, se desparte în două loturi: Lot 1 - zonă pentru locuinţe rezidențial,
suprafața de cca, 33 ha şi Lot 2 - zonă pentru locuințe sociale, situat în partea
nordică a zonei studiate, cu suprafața de cca. S hectare, Necesitatea şi oportunitatea
proiectului constă în reglementarea urbanistică a zonei în scopul utilizării ca zonă
rezidentială de către populație.

!

10. Conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanisrului, Planul
de mobilitate urbană (PMU) reprezintă instrumentul de planificare strategică
teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona
periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor,
bunurilor şi mărfurilor. Conform prevederilor din Lege, PMUD reprezintă o
documentatie complementară Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) şi
Planului Urbanistic General (PUG) si constitue instrumentul de planificare
strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spaţiala a localităților şi a
zonei periurbane a acestora cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor si a

a relației între acestea, diversificarea şi utilizarea sustenabilă a mijloacelor de
transport (feroviar, auto, velo, pietonal) din punct de vedere social, economie şi de
mediu, precum şi bună integrare a diferitelor moduri de mobilitate si transport.
Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2025 al municipiului Miercurea-Ciuc
prezintă traficul coraplet al oraşului, nevoile de mobilitate şi posibilitățile traficului
sustenabil, Planul analizează de asemenea conexiunile elementelor din sistemul de
transport, cu valoarea perceptibilă și reala lor utilitate socială, ' atractivitatea şi
accesibilitatea unor moduri de trafic, efectele de tip „push” şi „pull” care sunt
exercitate asupra lor. PMUD este un document de bază obligatoriu pentru obţinerea
de finanţări „din fonduri UE nerambursabile, ceea ce susține necesitatea şi
oportunitatea realizării lui. -



3. Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local
Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Miercurea-Ciuc
precum şi a Zonei Urbane Funcţionale aferente este un document complementar Strategiei
Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) al Municipiului Miercurea-Ciuc precum şi a Zonei
Urbane Funcţionale aferente, care este în curs de consultare publică,și în curs de Evaluarea
Strategică de Mediu, conform HG nr. 1076/2004. PMUD corelează cu versiunea anterioară
a documentului, respectiv cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului
Miercurea-Ciuc 2016-2025.

4. Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local
Conform art. 46, alin, (1) din Legea 350/2001, planul urbanistic general are atât caracter
directorşi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de
planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelorşi acțiunilor
de dezvoltare. În acest context, atât planurile urbanistice zonale, cât şi proiectele de
investiții în curs de implementare trebiiesă fie în concordanță cu reglementările cuprinse
în PUG, respectiv PUZ aferente zonelor în care sunt implementate respectivele proiecte.
PMUD este un document de bază obligatoriu pentru obținerea de finanţări din fonduri UE
nerambursabile, astfel acesta trebuie să țină seama de portofoliul de proiecte al
municipiului Miercurea-Ciuc, respectiv toate proiectele de investiții ale municipiului
trebuie săfie în concordanță cu acest document.

S. Corelarea cu celelalte proiecte pentra care se aplică la finanţare
Conform art. 46, alin. (1) din Legea 350/2001, planul urbanistic general are atât caracter
director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de
planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acţiunilor
de dezvoltare. În acest context, atât planurile urbanistice zonale, cât şi proiectele de
investiții viitoare trebuie să fie în concordanţă cu reglementările cuprinse în PUG,
respectiv PUZ afererite zonelor în care vor fi implementate respectivele proiecte.
Documentațiile de urbanism realizate/actualizate vor asigura corelarea cu Planul de
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).
PMUD este-un document de bază obligatoriu pentru obţinerea de finanţări din fonduri UE
nerambursabile, astfel acesta trebuie să țină seama de portofoliul de proiecte al
municipialui Miercurea-Ciuc, respectiv toate proiectele de investiții dle municipiului
trebuie să fie în concordanță cu acest document.

5. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii
Realizarea “acestor documentații va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării sodio-
economice a municipiului, deoarece reprezintă documente importante de referință care vor
sta la baza investițiilor viitoare în infrastructura şi serviciile publiceşi private necesare
ridicării nivelului de atractivitate a municipiului, creşterii calității vieții în oraş, dezvoltării
capitalului economic și uman, a accesibilității şi conectivității la rețele de transport,
protejării valorilor cadrului natural şi a patrimoniului cultural în municipiul Miercurea-'
Ciuc.
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Efectele pozitive:
1. Stadii de fundamentare şi reactualizare PIG. Scopul proiectului este actualizarea

reglementărilor şi armonizarea ei cu SIDU, PMUD, legislația în vigoare şi situația
actuală:

Prin acest proiect se urmăreşte asigurarea dezvoltării durabile a municipiului,
respectiv al cadrului legal pentru autorizarea investițiilor în construcţii,

2. PUZCP pentru zona ZCPOI - cuprinde zona centrală a municipiului, zonă
construită protejată şi de protecție a monumentelor.

Bfectele pozitive a PUZ-CPOI, aprobat şi implementat, se vor face simțite în
timp. Astfel, gestionarea corectă a zonei va avea efecte pozitive din punct de
vedere social, economic şi de mediu, prin creşterea atractivității zonei pentru
evenimente sociale, pentru turism, pentru investitori, prin ameliorarea imaginii
estetice a spațiului urban din zona centrală protejată. Viabilizarea zonei va contribui
la evidențierea rolului de catalizator al zonei pentru dezvoltarea urbană, teritorială
și regională, asigurarea continuității fizice, funcționale şi spirituale a cadrului
construit din localităţi şi stimularea interesului economic şi cultural. pentru
utilizarea acestuia respectiv la protejarea şi punerea în valoare a monuraentelor
istorice, a zonelor arheologice şi a ansamblurilor arhitecturale şi urbanistice
deosebite, precum şi a contextului şi caracteristicilor care conturează semnificația
lor istorică.

3,4. PUZ "Făzhăt” - zonă de urbanizare-viabilizare a zonei cu locuințe cu regim redus
de înălțime, şi PUZ "Barâtok kertje” - zonă de urbanizare-viabilizare a zonei cu
locuinţe cu regim redus de înălțime.

Viabilizarea zonelor respective, contribuie la stimularea. evoluţiei complexe a
"municipiului. Stabilirea direcțiilor dezvoltării spațiale a zonei, în acord cu
potențialul acesteia şi cu aspirațiile comunității locale, Impactul pe termen lung este
îmbunătățirea condițiilor de viață prin eliminarea disfuncţionălităților existente în

zonă, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuințe convenabile
pentru locuitorii municipiului, utilizarea eficientă a terenurilor din municipiul, înacord cu funcțiunile urbanistice adecvate şi nu în ultimul rând extinderea controlată
a zonelor cânstruite. Prin realizarea serviciului se va acorda atenție asupra protejării
şi punerii în valoare a patrimoniului. cultural construit şi natural existent în
proximitatea zonei. Asigurarea calității cadrului construit, amenajat şi plantat,
crearea condițiilor pentru satisfacerea cerințelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi
ale persoanelor cu handicap, protejarea localităților împotriva dezastrelor naturale
sunt rezultatele preconizate ale investiţiei.

3. Actualizare PUZ, "Szâcseny” - zonă de urbanizare-viabilizare a zonei, schimbarea
din zonă funcțională case de vacanță în locuinţe cu regim redus de înălțime -
permanent.

Asigurarea cadrului legal pentru autorizarea investițiilor în construcţii
contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei Szăcseny dintr-o zonă cu case de vacanță
într-o zonă "de locuit viabil, calitativ. Dezvoltarea reţelelor edilitare şi a
infrastructurii rutiere au efect pozitiv în mod direct asupra mediului înconjurător,
asupra economieişi asupra vieții sociale.
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6. PUZ Centrul cultural Șumuleu - zonă construită protejată şi de protecție a
monumentelor.

"Zona este definită în primul rând de rădăcinile istorice puternice reprezentate
prin continuitatea neîntreruptă a vieţii religioase conştiente şi generatoare de
identitate locală. Având în vedere directivele UE de protejare. a diversităţii
culturale, linguistice şi de dezvoltare regională sustenabilă, este imperativ

- asigurarea desfăşurării vieții culturale şi religioase într-un cadra urban şi natural
îngrijit, de calitate corespunzătoare interesului internațional,

7. PUZ - UTR Lunca Mare - zonă de urbanizare de referință zona naturală cu rol
ecologic şi de agrement, zona de activități aferente zonei naturale.

- Zona Nagy Rât - Lunca Mare găzduiește specii vegetale şi animale valoroase,
făcând parte în acelaşi timp, din cel mai mare complex de mlăștini eutrofe din
România. Având în vedere directivele UE de protejare a diversității naturale şi de
dezvoltare regională sustenabilă, este imperativ asigurarea protejării cadrului
natural într-un cadru urban de calitate corespunzătoare interesului public. În planul
existent de mărire a suprafeței zonelor verzi apare ca potenţială zonă verde turbăria
între Topliţa Ciuc și strada Lunca Mare (Tanorok, Tokkăze). Considerăm că pe
lângă nefezabilitafea acestei idei (arfi necesar o.cantitate foarte mare de umplutură)
zona mlăștinoasă ar trebui conservată în forma actuală ca un habitat reprezentativ
pentru împrejurimile oraşului, pe lângă faptul că este habitatul unor specii de păsări
(Crex arex, Porzana porzana), amfibieni (Rana arvalis) şi peşti (Mispurmus

fossilis) prioritare pentru protecţia naturii. Mărirea suprafețelor verzi ar trebui
atinsă în special prin crearea de aliniamente, conform studiului de fundamentare în
domeniul protecției mediului pentru Planul Urbanistic General 2009-2010 al
Municipiului Miercurea-Ciuc. Din aceste considerențe rezultă necesitatea asigurării
unei restructurări coerente prin realizarea documentației propuse, fiind necesară
limitarea activităților de construcții şi prin accesibilizarea ei ca zonă de agrement
parțial amenajată şi impunerea de interdicţie de construire. definitivă în zona
protejată în scopul asigurării habitatului natural pentru speciile de plante şi animale
rare existente concomitent cu viabilizarea zonelor învecinate zonei protejate prin
realizarea unor obiective de utilitate publică.

8. PUZ Revitalizare zonă industrială Vest - zonă de activități economice cu caracter
ferţialşi industrial, zonă supusă restructurării, regenerării urbane.

- Revitalizarea zonei din punct de vedere economic prin accesibilizarea incintelor
unităţilor economice.

9. PUZ Nagy Laji dombja - zonă de urbanizare, locuințe cu regim redus şi mediu de
înălțime, centru de cartier,

Oportunitatea proiectului constă în reglementarea urbanistică a zonei în scopul
utilizării ca zonă rezidentială de către populație.

10. Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Mierourea-
Ciuc precum şi a Zonei Urbane Funcţionale aferente.

Planul analizează de asemenea conexiunile elementelor. din sistemul de”

transport, cu valoarea perceptibilă și reala lor utilitate socială, atractivitatea. şi
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accesibilitatea unor moduri de trafic, efectele de tip „push” şi „pull” care sunt
exercitate asupra lor. PMUD este un document de bază obligatoriu pentru obținerea
de finanţări din fonduri UE nerambursabile, ceea ce susține necesitatea şi
oportunitatea realizării lui.

7, Modul de îndeplinire a condiţiilor aferente investițiilor
Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană vor fi realizate conform '

Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare. ”

" Pe parcursul implementării proiectului, respectiv elaborării documentațiilor de amenajare a
teritoriului și de planificare urbană propuse, se va avea în vedere respectarea principiilor
privind dezvoltarea durabilă, protecția mediului, egalitatea de şanse, de. gen,
nediscriminarea, accesibilitatea. De asemenea, proiectul va respecta principiul „Do No
Significant Harm” (DNSH). :

Pe lângă acestea, documentațiile de urbanism realizate/actualizate vor asigura corelarea cu
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) şi vor cuprinde măsuri pentru tranziția
verde și pentru siguranța rutieră.

8. Descrierea procesului de implementare
_

Având în vedere că documentațiile de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană

propuse prin prezentul proiect se află în diferite faze de implementare, se va acorda atenție
specială pentru fiecare documentație, astfel ca acestea să fie finalizate în timp util,

&Documentațiile: propuse în cadrul prezentului proiect se află în următoarele faze de
implementare: '

Nr. ert. Denumirea și scopul documentației Faza de implementare
1, Studii de fundamentare şi. reactualizare PUG.

Scopul proiectului este actualizarea
reglementărilor şi armonizarea ci cu SIDU,
PMUD, legislația în vigoare şi situația actuală.

A fost realizat studiul de
piață pentru determinarea
valorii estimate

2. PUZCP pentru zona ZCPOI - cuprinde zona
centrală a municipiului, zonă construită protejată|Caiet de sarcini în lucru

"| şi de protecție a monumentelor. '

3. PUZ "Fizhăt” - zonă de urbanizare-viabilizare a
: . - GEN Caiet de sarcini în lucru

zonei cu locuinţe cu regim redus de înălțime.
4. PUZ "Barătok kertje” - zonă de urbanizare-

viabilizare a zonei cu locuințe cu regim redus de|Caiet de sarcini finalizat
înălţime.

5. Actualizare. PUZ  "Szâcseny” -- zonă de
'urbanizare-viabilizare. a zonei, schimbarea din
Zonă funcționalăcase de vacanţă în locuințe

«

cu
regim redus de înălțime - permanent. ,

Caiet de sarcini în lucru

6.|PUZ Centrul cultural Șumuleu - zonă construită
| Caiet de sarcini în tueru

protejată și de protecție a monumentelor. e Ce SI

7. PUZ - UTR Lunca Mare - zonă de urbanizare de|Contract semnat, este în curs
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referință zona naturală cu rol ecologic şi de|obținerea avizelor, trebuie
agrement, zona de activități aferente zonei|achiziționat studiul de
naturale. coexistenţă

8. PUZ Revitalizare zonă industrială Vest - zonă de|Contract semnat, este în curs
activităţi economice cu caracter terțial şi|obținerea avizelor, trebuie
industrial, zonă supusă restructurării, regenerării|achiziționat studiul de
urbane. coexistenţă

9. PUZ Nagy Laji dombja - zonă de urbanizare,
locuințe cu regim redus şi mediu de înălțime,|Caiet de sarcini în lucru
centru de cartier.

10.|Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană|În curs de consultare
Durabilă al Municipiului Miercurea-Ciuc precum|publică, şi în curs de
şi a Zonei Urbane Funcţionale aferente. Evaluarea Strategică de

Mediu, conform HG nr.
1076/2004.

În general, pentru implemenarea proiectului sunt necesare următoarele activități:
- Constituirea echipei de implementare a proiectului;
- Elaborarea caietului de sarcini pentru achiziția serviciilor necesare;

- - Derularea procedurilor de achiziţii;
- Elaborarea propriu-zisă a documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de

planificare urbană;
- Recepția şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare

urbană;
- Transmiterea documentațiilor aprobate pentru integrarea în Observatorul Teritorial.

Considerăm că experiența acumulată pe parcursul implementării numeroaselor proiecte cu
finanțare nerambursabilă de către municipiul Miercurea-Ciuc asigură expertiza necesară
pentru ducereala bun sfârşit al acestui proiect.

Miercurea-Ciuc, 10.05.2022

Director executiv
Dosa Eszter Zsuzsanna

Now

TO DE ŞEDINŢĂ

db MA GLOB LAŞOSsLC-

Intocmit,
Consilier

Gostian-Bara No&mi

SECRETARUL GENERAL AL
L.A.T. MUNI IPIULUI
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Anexa nr. 2 la HCL. ur. (172022
DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIŢIEI

"Elaborarea/actualizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de
planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc”

Investiţia propusă se încadrează în Componenta C10 a PNRR, Investiţia L4 —

Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de
planificare urbană,

Prin proiectul "Elaborarea/actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului
şi de planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc” se propune realizarea următoarelor
documentații:

1. Studii de fuhdarmentare şi reactualizare PUG. Scopul proiectului este actualizarea
reglementărilor şi armonizarea eicu SIDU, PMUD, legislația în Vigoare şi situația
actuală.

Conform art. 46, alin. (1) din Legea 350/2001, fiecare unitate administrativ-teritorială
trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani, Planul urbanistic general în funcție de
evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităților
locale. În octombrie 2012, s-a aprobat Planul Urbanistic General al Municipiului
Miercurea-Ciuc, cu Hotărârea Consiliului Local nr. 200/26.10.2012, cu avizul MDRT nr.
53 din 2012, respectiv avizul nr. 7583/29.05.2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor,
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului.
Se propune noua actualizare a PUG-ului, motivat atât prin împlinirea de 9 ani de la
aprobare, cât şi pentru a modifica unele reglementări, şi nu în ultimul rând pentru a: asigura
la terminarea reactualizării o bază legală opozabilă solidă. Prin acest proiect se urmăreşte
asigurarea dezvoltării durabile a municipiului, respectiv al cadrului legal pentru autorizarea
investițiilor în construcții,

2. PUZCP pentru zona ZCPOI - cuprinde zona centrală a municipiului, zonă
construită protejată şi de protecţie a monumentelor.

Necesitatea elaborării este dată de prevederile Planul Urbanistic Genoral şi regulamentul
local de urbanism aferent acestuia aprobat cu HCL 376/2018, ZCP Centru se va reglementa
pe bază de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone Construite Protejate (PUZCP). Efectele
PUZ-CPOI, aprobat şi implementat, se vor face simțite în timp. Astfel, gestionarea corectă
a zonei va avea efecte pozitive din punct de vedere social, economic şi de mediu, prin
creşterea atractivității zonei pentru evenimente sociale, pentru turism, pentru investitori,
prin ameliorarea imaginii estetice a spațiului urban din zona centrală protejată. Viabilizarea
zonei va contribui la evidențierea rolului de catalizator al zonei pentru dezvoltarea urbană,
teritorială şi regională, asigurarea continuității fizice, funcţionale şi spirituale a cadrului
construit din localităţi și stimularea interesului economic şi cultural pentru utilizarea
acestuia respectiv la protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, a zonelor

,
arheologice şi a ansamblurilor arhitecturale şi urbanistice deosebite, precum şi a
contextului şi caracteristicilor care conturează semnificația lor istorică, Documentațiile şi
regulamentele vor avea în vedere stabilirea direcțiilor şi priorităților de dezvoltare logică a
zonelor luate în considerare, raportate la dezvoltările localităților în ansamblul lor,
reglementarea modului de utilizare a terenurilor cuprinse în perimetrele zonei, stabilirea
condiţiilor de realizare şi conformarea construcțiilor şi amenajărilor urbanistice pe ariile
respective. Realizarea propunerilor de dezvoltare reglementate prin PUZCP se face, după
aprobarea documentației, în funcție de posibilități, din fondurile prevăzute din bugetele



unităților teritorial-administrative de bază, în corelare cufondurile alocate de la bugetul
statului sau din bugetele unor persoane juridice sau fizice.

3. PUZ "Făzhăt” - zonă de urbanizare-viabilizare a zonei cu locuinţe cu regim redus
de înălțime.

Având în vedere potențialul zonei, reabilitarea străzii Câmpul Mare şi utilităţile existente
în zonă, cât şi numeroasele solicitări privind construirea de locuințe, existența unor
documentații de urbanism anterioare inițiate şi finanţate de către UAT Miercurea-Ciuc,
zona poate fi considerată prioritară în vederea extinderii funcţiunii rezidențiale, Fiind vorba
de o suprafață extinsă, de cca 38,90 ha, realizarea reţelei stradale şi trecerea în domeniul
public al suprafeței de 20 % din suprafața totală, impuse de PUG, se consideră necesară

- inițierea şi elaborarea PUZ, de către autoritatea locală, numai în acest caz se poate asigura
tratamentul egal al tuturor proprictarilor de teren. Autorizaţia de construire este
condiționată de finalizarea prealabilă a operaţiunilor de reparcelare realizate în vederea
reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafețelor
necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor publice. Numai prin serviciile
solicitate este posibilă viabilizarea zonei, asigurarea dramurilor publice, asigurarea
echipării edilitare respectiv asigurarea suprafețelor destinate dotărilor publice. Viabilizarea
zonei contribuie. la stimularea evoluţiei complexe a municipiului. Stabilirea direcțiilor
dezvoltării spațiale a zonei, în acord cu potențialul acesteia şi cu aspiraţiile comunităţii
locale. Impactul pe termen lung este îmbunătățirea condițiilor de viaţă prin eliminarea
disfuncționalităților existente în zonă, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii
publice şi locuinţe convenabile pentru locuitorii municipiului, utilizarea eficientă a
terenurilor din municipiul, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate şi nu în ultimul rând
extinderea controlată a zonelor construite. Prin realizarea serviciului se va acorda atenție
asupra protejării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural existent
în proximitatea zonei. Asigurarea calității cadrului construit, amenajat şi. plantat, crearea .

condițiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi ale
persoanelor cu handicap, protejarea localităților împotriva dezastrelor naturale sunt
rezultatele preconizate ale investiţiei.

4. PUZ "Barătok kertje” - zonăi de urbanizare-viabilizare a zonei cu locuinţe cu regim
redus de înălțime.

Având în vedere potențialul zonei, reabilitarea străzii Câmpul Mare şi utilităţile existente
în zonă, cât şi numeroasele solicitări privind construirea de locuinţe, existența unor
documentații de urbanism -anterioare inițiate şi finanțate de către. UAT Miercurea-Ciuc,
zona poate fi considerată prioritară în vederea extinderii funcţiunii rezidențiale. Fiind vorba
de o suprafață extinsă, de cca 26 ha, realizarea rețelei stradale şi trecerea în domeniul
public al suprafeței de 20 % din suprafața totală, impuse de PUG, se consideră necesară
iniţierea şi elaborarea PUZ, de către autoritatea locală, numai în acest caz se poate asigura
tratamentul egal al tuturor proprietarilor de teren. Autorizaţia de construire este
condiționată de finalizarea prealabilă a operaţiunilor de reparcelare. realizate în vederea
_reconfigurării parcelarului agricol într-un pârcelar de tip urban şi asigurării suprafețelor
necesare. drumurilor publice, echipării edilitare și dotărilor publice. Numai prin serviciile
solicitate este posibilă viabilizarea zonei, asigurarea drumirilor publice, asigurarea
echipării edilitare respectiv asigurarea suprafețelor destinate dotărilor publice. Viabilizarea
zonei contribuie la stimularea evoluției complexe a municipiului. Stabilirea. direcțiilor
dezvoltării spațiale a zonei, în acord cu potențialul acesteia şi cu aspirațiile comunității
locale. Impactul pe termen lung este îmbunătățirea condițiilor de viaţă prin eliminarea
disfuncţionalităților existente în zonă, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii
publice şi locuințe convenabile pentru locuitorii municipiului, utilizarea eficientă a
terenurilor din municipiul, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate şi nu în ultimul rând



extinderea controlată a zonelor construite. Prin realizarea serviciului se va acorda atenţie
asupra protejării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural existent
în proximitatea zonei. Asigurarea. calității cadrului construit, amenajat şi plantat, crearea

condițiilor pentru satisfacerea cerințelor speciale ale copiilor, vârstiicilor şi ale
persoanelor cu handicap, protejarea localităților împotriva dezastrelor naturale sunt
rezultatele preconizate ale investiţiei.

3. Actualizare PUZ ”Bze&cseny” - zonă de urbanizare-viabilizare a zonei, schimbarea
din zonă funcțională case de vacanță în locuinţe cu regim redus de înălțime -

permanent.
/

Planul urbanistic zonal „Szecseny” s-a aprobat cu Hotărârea Consiliului Local mr.
118/2011. Este necesară actualizarea lui, motivat atât prin împlinirea de 10 ani de la
aprobare cât şi pentru a modifica unele reglementări. Asigurarea cadrului legal pentru
autorizarea investițiilor în construcţii în vederea dezvoltării durabile a zonei Szăcseny
dintr-o zonă cu case de vacanță într-o zonă de locuit viabil, calitativ. Dezvoltarea rețelelor
edilitare şi a infrastructurii rutiere au efect pozitiv în mod direct asupra mediului
înconjurător, asupra economiei şi asupra vieții sociale.

6 PUZ Centrul cultural Sumuleu - zonă construită protejată şi de protecție &

monumentelor.

Pentru zona generală a Șumuleulai, au fost aprobate mai multe planuri urbanistice zonale.
Zona. este definită în primul rând de rădăcinile istorice puternice reprezentate prin
continuitatea neîntreruptă a vieții religioase conştiente şi generatoare de identitate locală.
Având în vedere directivele UE de protejare a diversității culturale, linguistice şi de
dezvoltare regională sustenabilă, este imperativ asipurarea desfăşurării vieţii culturale și
religioase într-un cadru urban şi natural îngrijit, de calitate corespunzătoare: interesului
internațional. Având în vedere ca în anii recenți s-a observat o prezenţă din ce în ce mai
mare (de ordinul sutelor de mii de participanți) la pelerinajul de rusalii, menţinerea
activităţii religioase cotidiene, coroborată de o motorizare mult crescută a populaţiei, de
prezenta unor factori sociali activi cu solicitări de.investiții în infrastructura spaţiului
public şi de transport, se impune actualizarea planurilor urbanistice zonale aferente pentru
a facilita rezolvarea la o scară corespunzătoare ale problematicii urbanistice complexe
definite prin protejarea monurnentelor istorice şi a elementelor de peisaj caracteristice ale
dealutai Şurmuleului. Obiectul major al lacrării este armonizarea, corelarea si actualizarea
docunientațiilor de urbanism existente, 1. PUZ Centru Cultural Şumuleu, aprobat. cu
HCL. nr. 175 din 24.09.2014 zonă definită şi prin subzonele construite protejate SZCP
ŞUMULEU -ab,e şi g și 2. PUZ Z-15 Șumuleu, aprobat cu HCL. nr. 21 din, 29.02.2008.
Se doreşte asigurarea. dezvoltării durabile a municipiului, şi a cadrului legal pentru
autorizarea investițiilor în construcţii. .

7. PUZ.- UTR Lunca Mare - zonă de urbanizare de referință zona naturală cu rol
ecologic și de agrement, zona de activități aferente zonei naturale.

Conform Studiului de fundamentare în domeniul protecției mediului pentru Planul
Urbanistic General 2009-2010 al Municipiului Miercurea-Ciuc, zona Nagy Rst - Lunca
Mare găzduieşte specii vegetale şi animale valoroase, făcând parte în acelaşi timp, din cel
mai mare complex de mlăştini eutrofe din România. Având în vedere directivele UE de
protejare a diversității naturale şi de dezvoltare regională sustenabilă, este imperativ
asigurarea protejării cadrului natural într-un cadru urban de calitate corespunzătoare
interesului public. În planul existent de mărire a suprafeței zonelor verzi apare ca potențială
zonă verde turbăria între Topliţa Ciuc şi strada Lunca Mare (Tanorok, Tâkkăze)
Considerăm că pe lângă nefezabilitatea acestei idei (ar fi necesar o cantitate foarte mare de
umplutură) zona mlăștinoasă ar trebui conservată în forma actuală ca wn habitat.
reprezentativ pentru împrejurimile oraşului, pe lângă faptul că este habitatul unor specii de



păsări (Crex crex, Porzana porzana), amfibieni (Rana arvalis) şi peşti (Misgurnus fossilis)
prioritare pentru protecția naturii. Mărirea suprafețelor verzi ar trebui atinsă în special prin
crearea de aliniamente, conform studiului de fundamentare în domeniul protecției mediului
pentru Planul Urbanistic General 2009-2010 al Municipiului Miercurea-Ciuc. Din aceste
considerențe rezultă necesitatea asigurării unei restructurări coerente prin realizarea
documentației propuse, fiind necesară limitarea activităților de construcţii şi prin
accesibilizarea ei ca zonă de agrement parțial amenajată şi impunerea de interdicție de
construire definitivă în zona protejată în scopul asigurării habitatului natural pentru speciile
de plante şi animale rare existente concomitent cu viabilizarea zonelor învecinate zonei
protejate prin realizarea unor obiective de utilitate publică.

8. PUZ Revitalizare zonă industrială Vest - zonă de activități economice cu câracter
terţial şi industrial, zonă supusă restructurării, regenerării urbane,

În municipiului Miercurea-Ciuc, zona dintre străzile Harghita-Zorilor-Ret este de fapt cu
precădere zona industrială Vestică a municipiului, unde însă majoritatea fostelor unități
economice existente înainte de decembrie 1989 şi-au încetatactivitatea. Aici în pofida

caracterului eminamente industrial au rămas şi amprente ale destinaţiei anterioare de zonă
de locuit situat la ieşirea din urbe principală poartă rutieră înspre Odorheiu Secuiesc. Din
păcate o serie de unități economice au intrările direct din strada Harghita, ceea ce duce
supraîncărcarea carosabilului acestei străzi, inclusiv prin parcarea autoutilitarelor ce
deservesc aceste unități, ceca ce conferă zonei 6 fluență scăzută şi un grad de risc ridicat în

-irafic. Din aceste motive, necesitatea şi oportunitatea acestui proiect este reprezentată de
realizarea drumului de legătură dintre strada Sălciei înspre strada Ret, accesibilizarea
încintelor unităților economice aflate pe partea nordică a străzii Harghita, realizarea unui
drum pe actualul amplasamenta liniei CF industriale paralel cu strada Harghita la nord de
acesta, şi conectarea incintelor economice aflate pe partea sudică a străzii Harghita. Astfel,
se urmărește revitalizarea zonei din punct de vedere sconomic prin accesibilizarea
incintelor unităților economice,

9. PUZ Nagy Laji dombja - zonă de urbanizare, locuințe cu regim redus şi mediu de
înălțime, centru de cartier.

Zona studiată se află în intravilanul Municipiului Miercurea-Ciuc, pe partea sud-estică a
orașului. Pe partea vestică este delimitată de dealul Nagy Laji (zona Spitalului Judeţean),
pe parfea sudică de zona Jigodin (strada Câmpul Mic, strada Jigodin), pe partea estică de
limita intravilanului respectiv pe partea nordicăde zona industrială estică a oraşului. Zona
propusă pentru reglementare, cu suprafața de cca. 38 de ha, se desparte în două loturi: Lot
1 - zonă pentru locuințe rezidențial, suprafața de cca. 33 ha şi Lot 2 - zonă pentru locuinţe
sociale, situat în partea nordică a zonei studiate, cu suprafața de cca, 5 hectare. Necesitatea
şi oportunitatea proiectului constă în reglementarea urbanistică a zonei în scopul utilizării
ca zonă rezidentială de către populație.

10, Actualizarea Planalui de Mobilitate Urbană Durabilă al Miunicipiului Miercurea-
Ciuc precum şi a Zonei Urbane Funcţionale aferente.

Conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, Planul de
mobilitate urbană (PMU) reprezintă instrumentul de planificare strategică teritorială prin
care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona periurbană/metropolitană
cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor, bunurilor şi mărfurilor, Conform
prevederilor din Lege, PMUD reprezintă o documentatie complementară Strategiei
integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) şi Planului Urbanistic General (PUG) si constitute
instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațiala
a localităților şi a zonei periurbane a acestora cu nevoile de mobilitate și transport ale
persoanelor si a mărfurilor, PMUD are ca ţintă principală îmbunătățirea. accesibilităţii
lacalitătilor și a relației între acestea, diversificarea şi utilizarea sustenabilă a mijloacelor



de transport (feroviar, auto, velo, pietonal) din punct de vedere social, econamic şi de
mediu, precum şi bună integrare a diferitelor moduri de mobilitate si transport.
Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2025 al municipiului Miercurea-Ciuc prezintă
traficul complet al oraşului, nevoile de: mobilitate şi posibilitățile traficului sustenabil.
Planul analizează de asemenea conexiunile elementelor din sistemul de transport, cu
valoarea perceptibilă şi reala lor utilitate socială, afraclivitatea şi accesibilitatea unor

“ moduri de trafic, efectele de tip „push” şi „pull” care sunt exercitate asupra lor. PMUL este
un document de bază obligatoriu "pentru obţinerea de finanţări din fonduri UE

nerambursabile, ceca ce susține necesitatea şi oportunitatea realizării lui,

Forma electronică elaborată a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare
urbană va fi compatibilă cu formatul GIS.

Documentațiile de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană vor fi realizate
conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările
şi corapletările ulterioare.

Pe parcursul implementării proiectului, respectiv elaborării documentațiilor de
amenajare a teritoriului şi de planificare urbană propuse, se va avea în vedere respectarea
principiilor privind dezvoltarea durabilă, protecția mediului, egalitatea de şanse, de gen,.
nediscriminarea, accesibilitatea. De asemenea, proiectul va respecta principiul „Do No
Significant Harm” (DNSH).

,
Pe lângă acestea, documentațiile 'de urbanism realizate/actualizate vor asigura

corelarea cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) şi vor cuprinde măsuri pentru
tranziția verde şi pentru siguranța rutieră.

Documentaţiile propuse în cadrul prezentului proiect se află în următoarele faze de
implementare: :

Nr. crt, Denumirea şi scopul documentaţiei Faza de implementare
1,|Studii de fundamentare şi reactualizare PUG.

| Scopul proiectului este actualizarea
reglementărilor şi armonizarea ei cu SIDU,
PMUD, legislația în vigoare şi situația actuală,

A fost realizat studiul de
piață pentru determinarea
valorii estimate

2, PUZCP pentru zona ZCPOI - cuprinde zona
centrală a municipiului, zonă construită protejată
şi de protecţie a monumentelor.

Caiet de sarcini în lucru

3. PUZ "Fiizhăt” - zonă de urbanizare-viabilizare a Caiet de sarcini în lucruzonei cu locuințe cu regim redus de înălţime.
4.|PUZ "Barătok kertje” - zonă de urbanizare-

: viabilizare a zonei cu locuinţe cu regim redus de Caiet de sarcini finalizat
înălțime.

:

5.|Actualizare: PUZ. "Szăcseny” zonă de
urbanizare-viabilizare a zonei, schimbarea din
zonă funcţională case de vacanță în locuinţe cu
regim redus de înălțime - permanent.

Caiet de sarcini în Iucn

6.
|

PUZ Centrul cultural Șumuleu - zonă. construită
protejată şi de protecție a monumentelor. Caietde sarcini în]

7 PUZ - UTR Lunca Mare - zonă de urbanizare de|Contract semnat, este în curs
referință zona naturală cu rol ecologic şi de|obţinerea avizelor, trebuie
agrement, zona de activități aferente zonei achiziţionat studiul de
naturale. coexistență :

8. PUZ Revitalizare zonă industrială Vest - zonă de|Contract semnat, este în curs
activități economice cu caracter terțial şi
industrial, zonă supusă restructurării, regenerării

obţinerea avizelor, trebuie
achiziţionat studiul de



urbane. coexistență

Durabilă al Municipiului Miercurea-Ciuc precum
şi a Zonei Urbane Funcţionale aferente.

9. PUZ Nagy Laji dombja - zonă de urbanizare,
locuințe cu regim redus şi mediu de înălţime,|Caiet de sarcini în lucru
centru de cartier.

10. Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană |În curs de consultare
publică, şi în curs de
Evaluarea Strategică de
Mediu, conform HG nr.
1076/2004.

Ciuc.

Realizarea acestor documentații va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării socio-

Miercurea-Ciuc, 10.05.2022

Director executiv
Dosa Eszter Zsuzsanna
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economice a municipiului, deoarece reprezintă documente importante de referință care vor
sta la baza investițiilor viitoare în infrastructura şi serviciile publice şi private necesare
ridicării nivelului de atractivitate a municipiului, creşterii calității vieţii în oraş, dezvoltării
capitalului economic şi uman, a accesib
protejării valorilor cadrului natural şi a patrimoniului cultural în municipiul Miercurea-

Întocmit,
Consilier
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Anexa nr. 3 la HCL nr. Ir? 12022

VALOAREA MAXIMĂ ELIGIBILĂ A PROIECTULUI
"Elaborarea/actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriuluişi de

planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc”

Investiţia propusă se încadrează în Componenta C10 a PNRR, Investiţia L4 —

Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de
planificare urbană.

Prin proiectul ”Elaborarea/actualizarea documentațiilor de amenajare. a teritoriului şi -

de planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc” se solicită finanțare conform
următoarelor:

Valoarea finanţăriiNr. . : 4 -

ort. Denumire documentaţie solicitate
(euro fără TVA)

1.|Studii de fundamentare şi reactualizare PUG 647.000,00
2.|PUZCP pentru zona ZCP01 78.000,00
3.|PUZ ”Fiăzhât” 78.000,00
4.|PUZ ”Barătok kertje” 78.000,00
5.|Actualizare PUZ ”Szecseny” 78.000,00
6.|PUZ Centrul cultural Șumuleu 78.000,00
7.|PUZ - UTR Lunca Mare 78.000,00
8.|PUZ Revitalizare zonă industrială Vest 78.000,00
9.|PUZ Nagy Laji dombja 78.000,00
10.|Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană

Durabilă al Municipiului.Miercurea-Ciuc
precum şi a Zonei Urbane Funcționale aferente. 55.000,00

TOTAL 1.326.000,00

Miercurea-Ciuc, 10.05.2022

Director executiv Intocmit,
Dosa Eszter Zsuzsanna Consilier
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MUNICIPIUL MIERCUREA -CIUC
CSÎKSZEREDA MEGYEI JOGU VÂROS

SERVICIUL DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
TELEPULESRENDEZESI OSZTÂLY

0266 315 1201259, 275, 276, 277.278, 279

Nr. înreg.: 2325 | et:
exemplar nr. 1 din 2

REFERAT DE SPECIALITATE
privind prelungirea valabilității și actualizarea Planului urbanistic general cu
Regulament local aferent al municipiului — Revizuit.

CUPRINS:
1. introducere
2. Planul urbanistic general. Cadrul legal
3. Scurtă prezentare a PUG-ului și RLU-ului actual
4. Analiza comparativă a prevederilor PUG cu stadiul actual de dezvoltare
5. Propunerea de actualizare a PUG-ului
6. Etapele de elaborare a documentaţiei PUG și RLU
Concluzii

1. Introducere
Potrivit Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și

completările ulterioare, planificarea și gestionarea dezvoltării teritoriului național se realizează
prin intermediul documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.
Planul urbanistic general (PUG) cu regulament local de urbanism aferent (RLU) are atât caracter
director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de
planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de
dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani
Planul urbanistic general în funcție de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici,
economici, culturali şi a necesităților locale în conformitate cu art.46 alin. (1) a legii 350/2001,
prezentul Plan Urbanistic General cu Regulament Local aferent este valabilă până la 26.11.2022.

Orizontul de timp pentru care se elaborează planul urbanistic general este de 10 ani iar
potrivit art.46 alin. 1 a legii 350/2001, termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se
prelungeşte, pe bază de hotărâre a consiliului local, până la intrarea în vigoare a noului plan
urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de actualizare a planului urbanistic general
înainte de expirarea termenului de valabilitate. Propunem prelungirea PUG cu RLU aferent până
la terminarea actualizării acestuia, deci până la aprobarea PUG-ului actualizat de către Consiliul
Local, Termenul preconizat pentru aprobare este finalul anului 2025 prezentat prin diagrama
Gant anexată (Anexa nr. 01). Prezentul referat s-a întocmit pentru sesizarea Consiliului Local al
Municipiului Miercurea-Ciuc de a ernite hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a
Planului urbanistic general cu regulamentul local de urbanism aferent în vigoare și sesizarea
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice privind necesitatea actualizării
Planului Urbanistic General cu Regulament Local de Urbanism aferent a municipiului.

2. Planul urbanistic general. Cadrul legal
2.1 Definirea Planului urbanistic general și Regulamentului local de urbanism

Planul urbanistic general (PUG-ul) este documentația de urbanism reglementativă de
bază a localității/unității teritoriale-administrative.

Planurile urbanistice generale cuprind analiza, reglementările și regulamentul local de
urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unității de bază (suprafețe din intravitan, cât și
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din extravilan). În același timp, PUG-ul stabilește norme generale, pe baza cărora se elaborează
mai apoi în detaliu, la scară mai mică, Planurile urbanistice zonale și apoi Planurile urbanistice
de detaliu.

Regulamentul general de urbanism (RLU-ul) este componenta obligatorie a Planului
Urbanistic General și reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice și economice care stau la
baza elaborării planurilor de urbanism, precum și a regulamentelor locale de urbanism.

Regulamentul local de urbanism pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, aferent
Planului urbanistic general, sau pentru o parte a acesteia, aferent Planului urbanistic zonal,
cuprinde și detaliază prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum
și de amplasare, dimensionare și realizare a volumelor construite, amenajărilorși plantațiilor,
materiale și culori, pe zone, în conformitate cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale
acestora, stabilite în baza unui studiu de specialitate.

Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia, aprobate
conform legii, constituie documentațiile în baza cărora se eliberează certificatele de urbanism și
autorizațiile de construire,
2.2 Categorii generale de probleme abordate în cadrul Planului urbanistic general cuprinse
în Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al PUG-ului:

e optimizarea relațiilor localităților cu teritoriul lor administrativ și județean/metropolitan;
* valorificarea potențialului natural, economic și uman;
+ stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al

localității;
« reorganizarea și dezvoltarea căilor de comunicație;
e stabilirea și delimitarea zonelor construibile;
- stabilirea și delimitarea zonelor funcţionale;
+ stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;
+ stabilirea și delimitarea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a

siturilor arheologice reperate;
+ modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
+ delimitarea zonelor afectate de servituți publice;
+ stabilirea și delimitarea zonele care au instituite un regim special de protecție prevăzut

în legislația în vigoare;
+ precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și

plantate; :

+ zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile
specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea
construcțiilor în aceste zone;

e zone de risc datorate unor depozitări istorice de deșeuri;
+ evidențierea deţinătorilor terenurilor şi a modului de circulație juridică a terenurilor;

formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor;
» delimitarea suprafețelor pe care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate

publică;
+ stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și realizare a
construcțiilor;

e evoluția în perspectivă a localității;
* lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare;
* direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu;
* delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare urbană.

2.3 Cadrul legal de reglementare al Planului urbanistic general este Legea nr. 350/2001,
actualizată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Ordinul nr. 233/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismut și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, Ordinul
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nr. 13/N/199% pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare
și conţinutul-cadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/979, Hotărârea Guvernului nr.
525/1996, republicată, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
respectiv Ordinul nr. 80/N/1996 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid cuprinzând
precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de
urbanism de către consiliile locale".

2.4 Prevederile legale privind Planul urbanistic general
Planul urbanistic general cuprinde reglementări la nivelul întregii unități administrativ-

teritoriale, cu privire la stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan, zonificarea
funcţională în corelare cu organizarea rețelei de circulație, delimitarea zonelor afectate de
servituți publice, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnica-edilitare, stabilirea zonelor
protejate și de protecţie a monumentelor istorice și a siturilor arheologice reperate, zonele care
au instituite un regim special de protecție prevăzut în legislația în vigoare, formele de proprietate
și circulația juridică a terenurilor, precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor
construite, amenajate și plantate, zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform
legii, precum și la măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea
terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zane, precum și zone de risc datorate unor
depozitări istorice de deșeuri. (Legea nr. 350/2001- Art. 46 alin. 2).

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu și lung cu privire la
evoluția în perspectiva a localității, direcțiile de dezvoltare funcţională în teritoriu, traseele
coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului
naţional, zonal și județean, zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii,
precum și la măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor
și realizarea construcţiilor în aceste zone, lista principalelor proiecte de dezvoltare și
restructurare, stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de
construire, delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare
urbană. (Legea nr. 350/2001- Art. 46 alin. 3).

Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității și se
corelează cu bugetul și programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării
prevederilor obiectivelor de utilitate publică, (Legea nr, 350/2001- Art, 46 alin. 4).

2.5 Prevederile legale privind prelungire și actualizarea Planului urbanistic general cu
Regulamentul local de urbanism aferent

Actualizarea Planului urbanistic general reprezintă revizuirea reglementărilor
urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuși și a prevederilor planului iniţial prin aducerea
acestora în acord cu legislația în vigoare, tendințele de dezvoltare și cerințele de dezvoltare
durabilă socio-economice și de mediu actuale, precum și actualizarea listei de proiecte de
investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unorstudii de specialitate
și a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare și a impactului acestora
la nivelul localității, dacă este cazul. (Legea nr. 350/2001- Art, 46 alin. 156).

Inițierea demersurilor de actualizare a Planului urbanistic general sau de prelungire a
valabilității documentației în vigoare se aprobă prin hotărâre a Consiliului local, ta propunerea
primarului, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-șef. (Legea nr. 350/2001- Art. 46
alin. 197).

Propunerea justificată de actualizare sau de prelungire a valabilității documentației de
urbanism se realizează în baza analizei informațiilor statistice disponibile privind dinamica
economică, socială și teritorială, în baza studiilor de specialitate existente, precum și în raport cu
strategiile și programele de dezvoltare de la nivel local, de către Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice, pentru municipii și pentru unitățile administrativ-teritoriale din zonele
funcționale ale acestora;. (Legea nr. 350/2001- Art, 46 alin. 178, lit a)).

Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism este obligatorie
în situația în care:
a) expiră termenul de valabilitate al documentației; în cazul de față PUG cu RLU aferent expiră la
26 noiembrie 2022, conform HCL nr 376/2018, Anexa nr. 02.
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b) ulterior aprobării au apărut schimbări importante ale elementelor care au stat la baza
elaborării documentației: noi elernente cu caracter director ce decurg din strategii naţionale sau
regionale, oportunitatea realizării unei/unor investiții majore cu implicații asupra unor părți
determinante ale teritoriului reglementat prin planurile de amenajare a teritoriului sau de
urbanism;

- situația inedită a anulării PUG și RLU în 2017 respectiv reaprobării acestuia fără
parcurgerea de la început al procesului de aprobare în sine este un argument valabil privind
oportunitatea actualizării;

- în perioada de valabilitate care se termină, au avut loc importante schimbări economice,
sociale și naturale:

e procesul de aprobare al PUG actual a fost inițiat în 2008, iar procesul de aprobare a
necesitat aproape 4 ani. În 2008 a avut loc o criză economică globală care a stopat
creșterea socială și imobiliară, iar demografia prevăzută de PUG de cca 50 de mii de
locuitori nu a fost atins (în 2011 populația municipiului Miercurea Ciuc se ridică la
38.968 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se
înregistraseră 42.02% de locuitori, numărul de locuitori a revenit și se află la cca 41
de mii în prezent, cea ce impune reanalizarea unor tendințe de creștere a zonelor
rezidențiale destinate locuințelor individuale de tip vilă, practic în zonele sernirurale

în care s-a prevăzut aceasta nu a fost prezentă presiunea imobiliară caresă justifice
anumite secțiuni stradale caracteristice;

e recensământul populației din 2021 / 2022 este în curs de elaborare de către Institutul
Naţional de Statistică care va urmări evoluția față de recensământul din 2011 în
parametrii demografici, social-economici, etnici și confesionali;

+ epidemia SarsCov2, sau Covid179, cu efecte care încă trebuie analizate;
e creșterea prețului energiei electrice și termice ca reacție la problemele climatice

globale;
e necesitate de aderare la directivele Uniunii Europene în domeniul mobilității urbane

durabile și fondurile deja obținute în acest scop, demararea executări planului local
de creștere a construcțiilor cu necesar de energie termică specifică aproape de zero;

+ probleme de calibrare al reglementărilor impuse în domeniul protecției
monumentelor istorice, a zonelor protejate, dimensiunea și numărul zonelor unde se
impune obligativitatea elaborării PUZCP (plan urbanistic zonal pentru centru
protejat), sau obținerea avizului Comisiei Zonale ale Monumentelor Istorice;

» necesitatea elaborării unui studiu de fundamentare arheologică pentru PUG;
e actualizarea regulamentului cadru privind ansamblul urban protejat Str Petâfi

Sândor, str Mărton Aron, clarificarea modului de protecție, declasarea unor imobile
și clasarea altora; '

+ necesitatea de a digitaliza activitatea creării și gestionării bazei de date urbane şi
transpunerea acestuia în sistern GlSs:;

c) se produc modificări importante în cadrul legislativ de specialitate și/sau general, modificări
care fac inoperante prevederile documentațiilor aprobate, în vigoare. (0.233/2016-Art. 31 alin.
1).

- Codul Amenajări Teritoriului și Urbanismului și Construcţiilor -CATUC- este în
dezbatere publică la semnarea prezentei, prevederile PUG trebuie armonizate cu el

Actualizarea P.U.G. reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor
urbanistici propuși și a prevederilor planului inițial prin aducerea acestora în acord cu legislația
în vigoare, tendințele de dezvoltare și cerințele de dezvoltare durabilă socioeconomice și de
mediu actuale, precum și actualizarea listei de proiecte de investiții necesare pentru
implementarea viziunii de dezvoltare, realizată în baza unor studii de specialitate și a analizei
gradului de implernentare a planurilor urbanistice în vigoare și a impactului acestora la nivelul
unităţii administrativ-teritoriale, dacă este cazul. (0.233/2016-Art. 31 alin. 2).
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Planul de urbanism general se actualizează integral dacă în urma analizei de specialitate
se constată că reglementările existente și lista de investiții publice nu mai corespund cu
tendințele de dezvoltare sau dacă acestea contrazic acte normative intrate în vigoare după
aprobarea planului. (0.233/2016-Art. 31 alin, 3).

Iniţierea dernersurilor de actualizare a planului de urbanism general sau de prelungire a
vatabilității documentației în vigoare se aprobă prin hotărâre a Consiliului local, la propunerea
primarului, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-șef, elaborat pe baza consultării
comisiei tehnice de urbanism organizate conform legii. (0.233/201&-Art. 31 alin. 4).

În cadrul structurii documentațiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanisrn ce face
obiectul actualizării, este obligatorie elaborarea unei secțiuni care să cuprindă o evaluare a
modului de implementare a prevederilor documentației anterioare. (0.233/2016-Art. 31 alin. 5).

3. Scurtă prezentare a PUG-ului și RLU-ului actual
3.1. Situaţia actuală

Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al municipiului Miercurea-
Ciuc a fost elaborat între 2008-2012 de către firma S.c. PlanWerk S.A.. Cluj Napoca, conform
proiectului nr. UO91MC pe baza contractului 78/11.03.2009 și 61/22.02.2018 în baza Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare
și a HG. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului de Urbanism, cu modificările și
completările ulterioare. Documentaţia a obținut avizele și acordurile prevăzute de lege, fiind
aprobată de consiliul local al Municipiului Miercurea-Ciuc prin HCL nr. 200 din 26.10.2012, având
valabilitatea de 10 ani. În ianuarie a anului 2017 HCL nr. 200/2012 a fost anulat de către instanță,
înurmaunui proces, iar PUG a fost reaprobat cu HCL nr. 376 din 28 decembrie 2018,cu păstrarea
valabilității de 10 ani calculată de la prima aprobare in 2012.
Formula „Oraş verde în inima Secuirnii”, titlul Planului Urbanistic General 2010, sintetizează suita
de calități și potențiale ale orașului, menite să susțină și să ghideze dezvoltarea sa în următorii
ani.
Miercurea-Ciuc, ca centrul geografic și spiritual al unui peisaj cultural aparte, este un oraș reper
regional, cu vocaţie de gazdă, atractiv și interesant deopotrivă pentru evenimente culturale și
sportive, turism sau pentru studii în domenii specifice locului. Miercurea-Ciuc se vrea un loc al
comunicării și al schimburilor, în egală măsură economice și (inter)culturale, un mediu în care
capitalul administrativ, cel dat de patrimoniu și tradiții, cel artistic și sportiv se susțin reciproc și
produc împreună efecte mai mari decât sura lor.
Poziție geografică centrală, cu o bună accesibilitate, la intersecția unor căi rutiere și feroviare
importante, în mijlocul Depresiunii Ciucului, valorile de patrimoniu construit și natural atât din
interiorul orașului cât și din împrejurimile sale, dar și tradițiile culturale, religioase cu rol
identitar major reprezintă avantaje decisive ale orașului în competiția între centrele urbane
pentru atragerea și găzduirea evenimentelor. Locul de pelerinaj Șumuleu Ciuc, Muzeul Secuiesc
al Ciucului, proximitatea staţiunii Harghita Băi și existența unei infrastructuri sportive, dar și
proximitatea unor zone rurale recunoscute pentru pitorescul lor amplifică atractivitatea
conferințelor, concertelor sau festivalurilor, competițiilor sportive organizate în oraș. În acestfel,
turismul clasic (cultural, urban, rural, montan) și turismul specializat cu caracter religios, sportiv,
de afaceri, comunicare, evenimente, studii) se susțin și se impulsionează reciproc.
Universitatea este pentru Miercurea Ciuc un important factor de dezvoltare. Prin intermediul tor,
orașul atrage locuitori tineri și calificați, în condițiile în care populația nativă este în scădere iar
vârsta ei medie în creştere. Pe termen mediu și lung, universitățile atrag în oraș companii care
beneficiază de acumularea de cunoaștere și de forța de muncă cu o înaltă specializare.
Universitățile au un rol vital în economia urbană: alături de cetățenii orașului și de turiști, studenții
animă centrul orașului și susțin dezvoltarea serviciilor, a comerțului și a ofertelor culturale în
această zonă. În același timp proximitatea de zona centrală a municipiului conferă și o poziție
funcțional simbolică specială în cadrul comunității: o instituţie de învăţământ superior are de

' câștigat din apropierea fizică de viața comunitară, și reciproc comunitatea poate beneficia de
deschiderea, de implicarea acestuia în viața orașului.
Turismul, activitățile cu caracter agroindustrial, logistica, motorul economic al municipiului în
ultimele două decenii, păstrează un rol important în continuare. Colaborarea — deocamdată sub
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potențial — între mediul universitar și companiile din domenii importante pentru viaţa economică
a municipiului, este o premisă pentru păstrarea în oraș a absolvenților de studii superioare și
pentru atragerea în viitor a industriilor performante,
interesate de cercetare și capabile să ocupe o forţă de muncă calificată. Modernizarea rețelei de
transport este o condiție pentru adăpostirea rolului orașului de centru logistic pentru un areal
mai mare, dincolo de limita administrativă a județului. Pentru acesta, dar și pentru IMM îi sunt
rezervate suprafețe speciale în interiorul platformei industriale de vest, propusă spre reabilitare
funcțională și spațială. În acestfel, profilul mixt al orașului, locuire-turism-administrație, este în
primul rând rezultatul conlucrării a trei factori principali: — turism - evenimente — instituţii, de
învățământ superior și administrative la nivel județean și (microjregional. Rolul Planului
Urbanistic General este trasarea și asigurarea unui cadru spațial prielnic dezvoltării acestui
profil. Asocierea și corelarea spațială directă a acestor activități definitorii pentru oraș este
esențială pentru funcționarea lor concertată și pentru un efect amplificat. De aceea, principatele
obiective propuse prin PUG actual și menținute prin prelungire — campusuluniversitar, bazin de
înot, centru de conferințe, extinderea spitalului județean, extinderea muzeului, amenajarea de
spații verzi, înființarea sau extinderea de cimitire, garaje sub/supraterane- ocupă poziții
importante în centrele secundare ale structurii multi-nucleice propuse spre valorificare.

O reconfigurare funcțional-spațială va promova utilizarea eficientă a teritoriului, funcționarea
îmbunătățită a diferitelor zone cu limitarea suprapunerii de activități incompatibile, și implicit
diversificarea legăturilor dintre acestea: căi rutiere noi (centura ocolitoare de vest, inelul urban
de est, legături de conectarea la reţeaua intraurbană), trasee pietonaleși cicloturistice.
Caracterul verde este și va rămâne o trăsătură indispensabilă pentru locuire, dar și turism, două
componente majore ale profilului orașului.

3.2. Prevederi
,

ă

Prevederea din Secţiunea 1 — Căi de comunicație — dezvoltarea rețelei de căi rutiere din
Planul de Amenajare a Teritoriului Național, care afectează teritoriul administrativ al Municipiului
Miercurea-Ciuc este drumul trans regional Gheorgheni - Brașov, care traversează teritoriul
municipiului.
Secţiunea 2 — Ape și Secţiunea 3 — Zone protejate natural și construite,
În Secţiunea 4 — Reţeaua de localități, Municipiul Miercurea-Ciuc este între cele 17 reședințe de
județ de categoria IV, ca pol important județean. Miercurea-Ciuc a înregistrat o scădere a
populației între recensa din 2002 și 2010 de la 42 mii la 36 mii de locuitori, tendință care s-a
schimbat, iar în 2022 populația a ajuns iar la 41 de mii de locuitori,

Localitatea Miercurea-Ciuc este localitate de rangul IV.
Terenurile din intravilanul a localităților Ciba, Harghita-Băi, Jigodin Băi, Pasul Vlăhița
reglementate în Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism sunt în suprafață
de 51,3 ha în Harghita-Băi, 207,9 ha în Ciba, 24,5 ha Jigodin Băi respective în trupuri izolate 150
ha în Sz&cseny, 30 ha în Pasul Vlahia, în total 463,7 ha.

Prin PUG și RU au fost stabilite reglementările si servituțile urbanistice aplicabile la realizarea
_

obiectivelor si amenajarea teritoriului comunei.
Regulamentul local de urbanism se aplică la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și
amenajărilor amplasate pe orice categorie de teren, atât în intravilan cât și extravilan.
La nivelul municipiului au fost stabilite 4 Unități Teritoriale de Referinţă cu reglementări specifice
(UTR), 7 Zone Construite Protejate, 13 Zone de urbanizare, 2 Zone de restructurare cu 5 subzone,
10 Zone funcţionale constituite cu 26 subzone la care sunt prezentate și reglementate :

funcțiunea, interdicțiile, servituțile, protecțiile, prescripțiile specifice și obiectivele de utilitate
publică ce urmează să fie realizate în fiecare zonă în parte.

Din anut 2009 pană în prezent au fost întocmite și aprobate 55 documentații de Planuri
Urbanistice Zonale (PUZ), prin care a fost modificată funcțiunea zonei sau în zona de locuințe au
fost create străzi cu parcele pentru locuințe, cu reglementări urbanistice modificate față de cele
aprobate în PUG. Ca modificare a funcţiunii zonei au fost modificări din zonă de locuințe și
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funcțiuni complementare în zonă de servicii, instituţii și industrie-depozitare, toate
documentațiile fiind iniţiate de persoanele fizice sau persoanele juridice interesate, altele decât
autoritatea locală.

Prin elaborarea unor PUZ-uri, după anul 2009 a fost mărită suprafața din intravilanul municipiului
cu 1,75 ha, iar suprafața din extravilan a fost diminuată. ,

În prezent situația teritoriului municipiului se prezintă astfel:
total municipiu: 11.810,33 ha, din care:
- intravilan : 1.792,35 ha
- extravilan : 10.017,98 ha.

4. Analiza comparativă a prevederilor PUG cu stadiul actual de dezvoltare a municipiului
Miercurea-Ciuc

4.1 Potenţialul economic
Orașula traversat o perioadă de intervenții urbane radicale în anii 70 și 80. O parte însemnată a
patrimoniului construit a fost demolată și înlocuită cu ansambluri nai (ex. Str. Florilor- vechea
tramă stradală a fost schimbată prin mutarea spre nord a nodului creat de intersecţia străzilor
Coșbuc și Kossuth Lajos). Așadar centrul istoric a fost afectat și aceste intervenții au produs
conflicte, răni care persistă și astăzi în țesutul urban, cu repercusiuni asupra atmosferei sociale,
nivelul de acceptanță pentru noile intervenții fiind foarte scăzut( vezi Piața Libertăţii).
Patrimoniul urbanistic al orașului este unul restrâns, dar conține câteva elemente de excepție.
Zona cetății Mikă, Tendințele prezentate pentru perioada analizată a continuat și în perioada
următoare elaborării Strategiei de dezvoltare, până în zilele noastre.
Față de această situație există o schimbare semnificativă a evoluției economice în ultimul
deceniu, atât în sectorul agricol, cât mai ales în sectorul activităților industriale.
Totodată, există perspectiva dezvoltării unor activități economice viitoare în zone urbanistice
netratate din acest punct de vedere în actualul PUG.
Luând în considerare aceste evoluții, este necesară creionarea în PUG a zonelor de dezvoltare a
construcțiilor agricole sau industriale, funcţie de căile de acces și existența sau posibilitățile de
dezvoltare a rețelelor de utilități.
Printre factorii economici pentru Miercurea Ciuc putern enumera, industria, serviciile, comerțul,
educația, turismul (de agrementși religios) și sportul.
Datele primelor șase luni din 2008, astfel aceste date care se referă la realizările acestui an, nu
pot fi analizate împreună cu anii precedenţi. După structura firmelor (cu 21 de dornenii de
activitate analizate), cea mai mare pondere din totalul firmelor reprezintă domeniul de activitate
Comerţ (33,37%) adică în număr de 830 firme din totalul de 2487 de firme active. După aceasta,
ponderi predorninante au activitățile: activități profesionale și științifice (13%), construcții (12%),
industria prelucrătoare (10,7%), transporturi (6%), hateluri (4,7%), și comunicații și informații
(4%). În fiecare dintre ramurile amintite de mai sus activează peste 100 de firme. Din totalul
firmelor existente 60, 6% au activitate în 9 subclase (din 5 ramuri de activitate dominante):
Comerţ cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (33,4%),
Construcții (10,2%), Activităţi profesionale, științifice și tehnice (9,2%), Transport și depozitare
(4,9%), Hoteluriși restaurante (3%).
Structura firmelor pe subclase arată că, ponderea cea mai mare din totalul firmelor existente în
anul 2008 reprezintă subclasa Comerţ cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și
motocicletelor (16,6%), După acest subdomeniu o pondere de 11, 8% reprezintă activitatea de
comerț, în cadrul căreia subclasa Comerţul. cu ridicata cu excepția autovehiculelor şi
motocicletelor. Deși ponderea firmelor în industria prelucrătoare este
destul de mare (10,7%), subclasele din acest domeniu de activitate reprezintă a pondere mai mică
decât 3%. Nici unul dintre profilele/domeniiile de mai sus nu este suficient de puternic pentru a
putea asigura, singur, o evoluţie pozitivă a orașului.
Prin cuplarea diferitelor profile (de ex. servicii-turism-sport sau servicii-comerț) se poate obține
însă motorul economic necesar impulsionării orașului în contextul concurenței regionale și
naționale. Prin prelungirea documentației putem asigura viabilitate pentru aceste domenii.
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4.2. Populația. Elementele demografice și sociale
Conform recensământului populației și a locuințelor din 2002, 40.213 oameni alcătuiesc cele
14.383 de gospodării ale oraşului, ceea ce înseamnă în medie 2,8 locuitori pe gospodărie.
Aproape toți trăiescîn locuințe permanente sau rezidențiale, doar 8 persoane locuiesc în 3 unități
de locuințe din necesitate. În 2002 au existat 15.868 locuințe în oraș, din care 91,4% erau locuințe
permanente, 9,4% locuințe rezidențiale și 0,2% locuințe de necesitate. 99% dintre gospodării se
află în locuințe permanente.
Locuitorii gospodăriilor din localitate trăiesc în locuințe dotate în medie cu 2,3 camere de locuit,
o cameră având o suprafață medie de 16,3 mp. Aceasta rezultă o suprafață de locuit de 14,9 mp
locuibili/persoană (în camere de locuit), adică în medie mai puțin de o cameră de dimensiuni

medii pe persoană.
Marea majoritate (94,9%) a locuinţelor permanente şi rezidente se află în proprietate privată,
4,1% se află în proprietate de stat, 0,8% în proprietate privată de grup, iar 33 locuințe (0,2%) se
află în proprietatea cultelor religioase.
În 2002 marea majoritate a locuințelor permanente şi rezidente avea apă în locuință, canalizare
din reţea, instalație electrică, termoficare, baie și bucătărie în locuință. 6,5% a locuințelor nu avea
canalizare, 6% nu avea apă, 0,56% nu era dotat cu instalație electrică, 15% nu avea termoficare
sau centrală termică proprie (într-un oraș cu o temperatură foarte scăzută ca Miercurea-Ciuc
este o proporție destul de ridicată), 9% nu era dotat cu baie iar aproape 4% cu bucătărie. În 2002
în Miercurea-Ciuc erau 3388 de clădiri din care 96,7% erau clădiri de locuit, 1,4% (46 buc.) clădiri
cu altă destinație în care se află locuințe, iar 1,9% (65 buc.) clădiri cu unități de locuit în comun.
5,1% a locuințelor era construită înainte de 1900, 20,7% a fost construită între 1900-1944, 37,6%
între 1945-1970, 26,2% între
1971-1991, iar 10,4% a locuințelor a fost construită după 1991. Deci aproape două treimi a
locuințelor a fost construită în perioada socialismului, ceea ce a lăsat amprenta pe întreaga
imagine a orașului.
Creșterea populației nu este mult atât de accentuată la nivelul orașului, decât pe nivelul județului
sau al țării, datele Instituţii de statistică atestă că populația după domiciliu la 1 ianuarie 2021 în '

municipiu era 41.030 de locuitori.

4.3 Circulaţie și transporturi.
Sistemul circulație intraurban se compunedin reţeaua rutieră, reţeaua de spații pietonale și

din suprafețele destinate parcării din interiorul orașului. Scheletul de bază al structurii rețelei
intraurbane se constituie din segmentele aferente ale drumurilor naționale care traversează
municipiul:

+ drumul DN 12 (E578)- str. Toplița- str. Mârton Aron- str, Lunca Mare- str. Brașovului
* drumul 13A pe traseul str. Harghita, și care indirect se leagă de str. Brașovului
e drumul DN 12A la limita nordică a municipiului, ca ramificație a străzii Toplița, fără să

influențeaze structura rețelei de străzi interioare.
Un element important al rețelei este str. Kossuth Lajos, aceasta fiind axa est-vest al orașului, cu
trafic auto, un volum de trafic auto semnificativ deoarece este una dintre puținele axe
transversale continue din oraș. În afară de str. Lunca Mareși str. Kossuth Lajos, a treia stradă-
axă transversală este Bulevardul Frăției- str. Zâld P&ter, care, într-un context mai larg este și
limita sudică a centrului. Se observă suprasolicitarea străzilor mici din centrul orașului, cu
parametrii improprii, dimensionate ca străzi ale zonei de locuit( ex. str.Mihail Sadoveanu, str.
Mihai, str.Kărăsi Csoma Sândor etc.).
În legătură cu străzile pe direcţia nord-sud se poate observa o modificare a traseelor utilizate în
ultimele două decenii, în principal concomitent cu amenajarea unor spații, trasee pietonale:

» Piaţa Libertăţii taie în două Bulevardul Timișoarei
+ str. Petăfi Sândor, înainte de pietonalizare a făcut parte din axa nord-sud, majoră a

localității
Traficul pietonal se desfășoară pe trotuare, trasee pietonale speciale, piete publice, sau prin

rețeaua acestora. Spaţii pietonale și axe s-au format în principal în centrul orașului, dar
deocamdată nu formează o rețea coerentă. Printre acestea se numără ansamblul str. Petâfi
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Săndor- Piaţa Majlâth Gusztav Kăroly sau cel care cuprinde zonele pietonale ale străzii Kossuth
Lajos și Piața Libertăţii. Recent s-a reamenajat spațiul public din
fața cetății Mikă, situat la distanță, independent de cele menţionate anterior.
În ultimii ani s-au amenajat mai multe trasee pentru biciclete:

+ Str. Szâk
* Str. Mărton Aron
e Str. Kossuth Lajos
* Str. Liviu Rebreanu
e Piaţa Libertăţii un segment al str. Gheorghe Doja
+ Str. Tudor Vladimirescu

,

În prezent sunt amenajate parcări colective la suprafață în zona centrală și cartierele de
locuit, însă insuficiente ca și capacitate și poziționare. Nu există parcări subterane/supraetajate
sau garaje publice,

Potrivit datelor statistice, transportul cu autobuz resprezintă cca. 1% din totalul transportului
de persoane din municipiu. Acest indicator este de 30% în cazul orașelor de dimensiuni similare
din Europa. Atingerea în timp a acestui nivel de utilizare poate fi obiectivul dorit. Pentru aceasta
'este nevoie de înlocuirea principiului „orice pentru autoturisme” cu reducerea traficului de
tranzit, restricționarea și reorganizarea parcării în centru și sprijinirea unui transport public local
mai prietenos.

Transportul feroviar este prezent prin CFR care corespunde cerințelor de funcționare
satisfăcătoare, accesul către liniile 1 și 2 se va face prin pasajul- aflat în proces de proiectare.
Pavajul de pe aria autogării se află într-o stare degradată, necesită o înlocuire completă,
împreună cu reamenajarea completă a întregii autogări. Legătura pietonală dintre autogara și
Piaţa Gării este insuficientă. Se propune analizarea posibilității de relocare a autogării lângă gara
CFR. Astfel s-ar putea realiza funcţionarea coerentă, fluidă a celor trei tipuri de transport public-
caracteristica a.n. noduri intermodale.

4.4 Echiparea edilitară
4.4.1. Gospodărirea apelor:
Ape subterane și de suprafață: Deţinătorul lucrărilor hidrotehnice respectiv administratorul
cursurilor de apă menționate este Sistemul de Gospodărire a Apelor Miercurea Ciuc. În cazul
municipiului Miercurea Ciuc zone critice cu protecţie hidrogeologică respectiv inundabile sunt
zona Sz&cseny , Jigodin Băi zone în care este indicată extinderea rețelelor de alimentare cu apă
și canalizare cât mai curând datorită apariției unui număr mare de case de locuit.
Ape minerale: În cadrul perimetrului de protecție hidrogeologică se vor respecta prevederile
privind protecția și exploatarea rațională a zăcămintelor de substanțe minerale supravegheat de
ANRM ( Agenţia Naţională a Resurselor Minerale ). Izvoarele de apă minerale nu sunt valorificate
respectiv protejate conform normelor în vigoare. În zonele de protecţie hidrogeologică este
interzisă forarea puţurilor pentru consum de apă pentru a păstra echilibrul natural al
zăcământului, a parametrilor cantitativi și calitativi și a proprietăților fizico — chimice ale apelor
minerale.

4.4.2. Alimentare cu apă
Serviciile de interes public local ca alimentarea cu apă potabilă, canalizare și energie termică
sunt asigurate de Gospodărirea Comunală Goscor Miercurea Ciuc. Lungimea simplă a rețelei de
distribuție a apei potabile în ultimii ani a crescut: în anul 2001 lungimea rețelei a fost 72.3 km, iar
în anul 2008 de 80, 20 km. Între anii 1995-2001 reţeaua s-a extins cu 30,4 km, iar în anul 2007 a
fost modernizată și cealaltă parte a rețelei.
Alimentarea orașului cu apă este asigurat prin sistem centralizat, astfel cca. 75% din populația
orașului are acces la sistemul centralizat. Suplimentar, populației care nu este racordată la
rețeaua de apa, necesarul de apă potabilă se asigură prin fântâni proprii. Cantitatea de apă
asigurată prin sistemul centralizat provine din două stații de captare a apei subterane - în zona
luncii Oltului -17 fântâni -35% din cantitatea de apă potabilă - (debitul de apă este de 210 /s) și
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din stația de captare din acumularea Frumoasa - 65% din cantitatea de apă provine de la
Frumoasa - (debitul de apă este de 200 l/s).

4.4.3. Canalizare
Lungimea simplă a reţelei de canalizare este de 46,9 km, fiind mai lungă cu 5,5 km decât în anul
2001. Astfel 72% din populație are acces la sistemul de canalizare. Populația, care nu este
racordată la sistemul de canalizare, folosește stații de epurare proprii. Accesul la rețeaua de
canalizare în cartierele orașului diferă, În cartierele cu blocuri locuitorii au acces maxim, în
Șumuleu cca.60% iar în Topliţa-Ciuc doar 20% din cartier sunt racordate la rețeaua de canalizare.
În cartierele Csiba, Szecseny, Harghita Băi nu există rețea de canalizare. În oras în total sunt 1743
de consumatori ai serviciului de canalizare-epurare și în total sunt montate 1825 de
branșamente. Evacuarea apelor uzate se rezolvă prin 2 stații de epurare pe raza mun. Miercurea
Ciuc (Goscom și Mineral Quantum). Capacitatea stației de epurare (Goscom) este de 350 Us. Se
impune modernizarea și reabilitarea stației de epurare, fiindcă tehnologia aplicată în prezent nu
este suficient de performantă. Gradul de
epurare pentru substanțe organice al stației de epurare este de 60%, iar gradul de epurare pentru
suspensii este de 30%. Cantitatea de ape uzate între anii 1995 si 2007 are o tendință de scădere.
Acest fapt poatefi rezultatul mai multor factori: scăderea folosirii apei potabile în scop casnic
(economisire), montarea apometrelor, reducerea activității industriale din ultimii ani.

4.44. Alimentare cu energie electrică. rețele electrice. iluminat public
Rețele electrice Prin rețele electrice de distribuție se întelege întreg ansamblul de instalații,
ehipamente energetice cu tensiuni sub 110 kV cu rol de a prelua energie electrică din sistemul
de transport și de a-o distribui consumatorilor finali la tensiuni de 110 kV, 20 kV, 0.4 kV, 0.23 kV
cu frecvența de 50 Hz. Momentan există un singur distribuitor de energie electrică Electrica SD
Miercurea-Ciuc. :

La distribuția pe partea de înaltă tensiune, stații de alimentare de 110kV, 20 kV, puncte de
alimentare, posturi de transformare, rețele de joasă tensiune, iluminat public, echipamentele
principale din centrale sunt mult supradimensionate pentru condițiile existente la momentul
actual.

4.4.5. Comunicaţii. Reţele de telecomunicații
Rețelefixe, rețelele de telecomunicații fixe, rețele de telecomunicații mobile
Rețelele de telecomunicații fixe Romtelecom sunt reprezentate prin conducte subterane, cabluri
telefonice de cupru și fibră optică ce acoperă aproape integral suprafaţa orașului. Trecerea
Romtelecom de la statutul de furnizor de telefonie fixă la cel de operator de comunicații (furnizor
de servicii de bandă largă) precum și achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni OTE de către
Deutsche Telekom au dus la schimbarea aproape totală a rețelelor de transport și distribuție
respectiv înlocuirea aproape în totalitate a cablurilor de cupru cu cabluri de fibră optică. Firma
Next Gen afiliată Romtelecom a realizat deja o rețea de fibră optică în cartierele de blocuri ale
orașului asigurând servicii de telefonie fixă , internet și TV (Voice over IP, IPTV ,TV) la fiecare
scară de bloc.
Rețelele de telecomunicații UPC constituite în marea lor majoritate din cabluri coaxiale și parțial
cabluri de fibră optică asigură pe lângă servicii de internet, TV prin cablu și serviciul de telefonie
fixă acoperind de asemenea întreaga suprafața a orașului .

Rețelele de telecomunicații CC Blue Telecom constituite din cabluri coaxiale și parțial fibră optică
asigură servicii de telefonie fixă, internet și TV în zonele Frăției, Spicului și parţial Timișoarei
Kossuth Lajos-Lunca Mare.

: Rețelele de telecomunicații RCS&RDS constituite din fibra optica pe stâlpii Electrica SA asigură
servicii de telefonie fixă și de bandă largă pentru clienți mari respectiv Electrica SA Transilvania
Sud și câteva firme din Zona Industriala Vest (ex F-ca de Bere CIUC- Heineken, Mobihar ).

Rețelele de telecomunicații CFR sunt active în zona Str.Braşovului și asigură telefonie fixă și
internet firmelor colaboratoare și angajaților proprii.
Firmele de mai sus vor încerca să-și formeze o infrastructură pe fibră optică în subteran în
dorința de a asigura servicii de bandă largă la tarife cât mai mici. Romtelecom are în vedere pe

530103 Miercurea-Ciuc, str. M. Sadoveanu nr. &, jud Harghita, România | 530103 Csikszereda, M. Sadoveanu u_ 4. sz., Hargita megye, România
Tel: +40 266 315 120, Fax: +40 266 371 185, E-mail: primariaPmiercureaciuc.ro | varoshazaBszereda.ro, www.szereda.ro 10114



lângă proiectele FTTB (Fiber to the Building) realizate parțial prin firma Next Gen și proiecte FTTH
(Fiber to the House) adică următoarea etapă este racordarea cartierelor de case (Toplița-Ciuc,
Șumuleu, Jigodin) la reţeaua de fibră optică. Pentru toate firmele mai sus menționate
Romtelecom asigură racord de fibră optică și servicii de date cu viteze ce pot depăși 1 Gb. În
colaborare cu Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, Romtelecom va iniția un proiect de
introducerea în subteran a tuturor instalațiilor ce pot afecta estetica sau funcționalitatea
clădiritar din oraș.
Alte firme ce potoferi telefonie fixă sunt Vodafone și Orange.
În momentul de față toate reţelele mobile sunt în faza de trecere de la echipamentele digitale
sisteme 3 G la 5 G.

Sisterne CDMA: Code Division Multiple Access - Acces multiplu la un canal, bazat pe codificare-
toți abonaţii vorbesc în același timp. Fiecare abonat îţi codifică în mod diferit informația.
Televiziune/ Televiziune prin cablu Principalii operatori de televiziune prin antene translatoare
proprii și Radiocom sunt TVR 1 și 2 (antene pe Vârful Harghita), Pro TV (zona Frăției bl.24), Antena
1 (Hotel Bradul), Szekely TV si F&ny TV prin echipamente Radiocom DRTV Cluj.
Echipamentele Dolce (Romtelecom) și Digi-TV (RCS& RDS) asigură programe TV fără cablu în
orice parte a orașului.
Radiocomunicații

Radiocom prin DRTV Cluj este prezent în municipiul Miercurea Ciuc în zona Șumuleu pe strada
Sâncrăieni printr-un echipament ce operează în tandem cu stația DRTV de pe Vârful Harghita.
Societatea dispune de rețele de acces broadband Wimax fix.
Pentru anul 2010, Societatea Naţională de Radiocomunicații (SNR) S.A. are prevăzute două mari
proiecte de investiții - dezvoltarea rețelei de acces broadband Wimax fix în reședințe de judet și
în alte locații și demararea proiectului de implementarea televiziunii digitale.
Societatea ANCOM prin stația de supraveghere de la Sântimbru Băi supraveghează toate
emițătoarele din zona Ciuc și coordonează rețelele Wimax ce deservesc instituţii de stat precum
DNDP, ADJ, Romsilva din zonă.

4.4.6. Alimentare cu energie termică o parte din apartamente au fost debranșate de la sistemul
centralizat de alimentare cu energie termică, echipamentele principale din centrale au fost
supradimensionate datorită acelui fapt că pe timp de iarnă temperaturile pot atinge şi valori de —

25 '“C, și în această perioadă necesarul de căldură crește foarte mult, mulți dintre consumatori
și-au redus mult consumul din considerente de a micşora cât mai mult factura dar cu efect
negativ asupra confortului.

4.4.7. Alimentare cu gaze naturale Lungimea simplă a conductei de gaze naturale a crescut cu
12 km de la anul 2001, când a fost de 54,5 km, iar în 2007 lungimea conductei de gaze naturale
a fost de 66,50 km, Dupa datele statistice, volumul de gaze naturale distribuite a avut o tendință
de scădere între acești ani, astfel în 2007 cuantumul de gaze naturale distribuite pentru uz casnic
a fost 7551 mii mc, adică 22% din totalul distribuit.

4.4.8. Gospodărire comunală
Gestiunea deşeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și
eliminarea deșeurilor. Serviciul de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor
populației, ale instituțiilor publice și ale agenților economici de pe teritoriul unității administrative
teritoriale. Pentru depozitarea deșeurilor există o singură groapă de gunoi, care se află la 1 km
de oraș și se întinde pe o suprafață de cca. 5 ha, fiind în proprietatea Consiliului Local.
Pieţe agroalimentare În Miercurea Ciuc funcţionează trei pieţe agroalimentare: Piaţa Centru,
Piaţa Tudor şi Piaţa Spicului. Principala disfuncţiune este dată de poziționarea defectuoasă a
acestora față de vecinătăți în cazul pieței agroalimentare din Centru.

4.4.9. Mediu
Teritoriul cadastral al municipiului Miercurea-Ciuc este situat în depresiunea Ciucului de Mijloc
pe ramura de est a Munţilor Harghita și pe bordura de vest a Munților Ciucului, în zona de contact
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între depresiune și zona mantană, cu o suprafața variată de la forme de câmpie până la relief
accidentat, montan.

5. Propunerea de actualizare a PUG-ului
Având în vedere prevederile legale privind actualizarea documentației de urbanism, s-a inițiat o
analiză a informațiilor statistice disponibile privind dinamica economică, socială şi teritorială a
municipiul Miercurea-Ciuc, precum și a strategiilor și programelor de dezvoltare de la nivel local,
județeanși naţional, întocmindu-se prezentul Referat de specialitate.
Totodată, s-a luat în analiză și Tabelul sintetic privind elaborarea planurilor urbanistice generale
pe categorii de unități administrativ-teritoriale din anexa nr. 2 Norme metodologice din 26
februarie 2016 de aplicare a legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și
de elaborare și actualizare a documentațiitor de urbanism, și legislaţia în vigoare în domeniu.

6. Etapele de elaborare/actualizare a documentației PUG și RLU
6.1. Etapele metodologice de elaborare/actualizare a documentației PUG și RLU conform
Ordinului 233/2016 art. 21 alin. (1) sunt:

. iniţierea elaborării documentației de urbanism PUG si RLU ;

contractarea elaborării documentației în condițiile legii;
elaborarea studiilor de fundamentare;
. elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate;
elaborarea formei preliminare a documentației de urbanism;
obţinerea de avize și/sau acorduri;
redactarea finală a documentației - introducerea tuturor observațiilor din avize/acorduri;

. aprobarea documentației de autoritatea administrației publice locale competente;

. asigurarea caracterului public al documentației PUG și RLU aprobate, conform legii.
În parcurgerea acestor etape se va realiza informarea și consultarea populației potrivit Cap. IV

secţiunea a 6-a din Legea nr.350/2001 şi Ordinului MDRT nr. 2.701/2010 — metodologia de
informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările ulterioare.

DOO

Ut

Pe

GO

PRI

6.2. Etapele metodologice de elaborare/actualizare a documentației PUG și RLU cf. cap. Ill

Secţiunea 2 art. 22-33 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010, sunt:
1. Etapa pregătitoare;
2. Etapa de documentareși elaborare a studiilor de fundamentare;
3. Etapa de elaborare a propunerilor de plan și avizarea PUG și RLU;
4. Etapa de elaborare a versiunii finale și aprobarea PUG și RLU;
5. Monitorizarea implementării PUG și RLU.

6.2.1. Etapa pregătitoare (inițierea elaborării + contractarea)
În această etapăse realizează următoarele activități:
a) Întocmirea referatului de specialitate a arhitectului șef/persoanei responsabile cu urbanismul
privind necesitatea/oportunitatea actualizării PUG şi RLU.
b) Primarul informează consiliul local referitor la necesitatea actualizării PUG și propune
cuprinderea de fonduri în proiectul bugetului local și declanșarea/inițierea procedurii de
actualizare PUG și RLU după aprobarea acestuia.
c) Consiliul local emite hotărârea de actualizare a PUG și RLU și aprobă prin bugetul local
fondurile necesare pentru actualizarea PUG și RLU, stabilirea elementelor de temă: obiective,
aspecte, prevederile ce urmează a fi abordate.
d) Încheierea contractului privind atribuirea serviciilor de elaborare/actualizare PUG și RLU.
e) Informarea şi consultarea publicului pentru această etapă (art. 22 - 25 din Anexa la Ordinul
2701/2010).
f) Întocmirea raportului informării și consultării publicului aferent acestei etape.
h) Stabilirea elementelor de ternă (art. 25 din Anexa la Ordinul 2701/2010):
Elementele de temă incluse în documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare/revizuire
a PUG privind obiectivele principale, aspectele și prevederile principale ce urmează a fi abordate,

530103 Miercurea-Ciuc. str. M. Sadoveanunr.4. jud Harghita, Romănia 1530103 Csikszereda, M. Sadoveanu u. 4. sz., Hargita megye, Romănia
Tel: +40 265 315 120, Fax: +40 266 371 165, E-mail: primariaEmiercureaciuc.ro | varoshaza(Bszereda.ro, www.szereda.ro 12)T4



procedurile specifice de informare/consultare a publicului pe parcursul elaborării PUG, etc. se
redactează de către structura de specialitate a administrației locale beneficiară a PUG și
persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului, Documentaţia necesară atribuirii
serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG include în mod clar obligațiile ce derivă din derularea
activităţilor de informare și consultare a publicului.

6.2.2. Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare.
În această etapă se realizează :

a) informarea și consultarea publicului pentru etapa 2 (art. 26 din Anexa la Ordinul nr.
2701/2010);
b) elaborarea studiilor de fundamentare analitice, consultative, prospective precizate în Anexa
nr. 2 la Ordinul nr. 233/2016;

x

c) întocmirea referatului de specialitate al persoanei responsabile cu urbanismul;
d) întocmirea raportului informării și consultării publicului aferent acestei etape.

6.2.3. Etapa elaborare propuneri de plan (analiza diagnostic + forma preliminară) și avizarea PUG
și RLU,
În această etapă se realizează:
a) elaborarea propunerilor de plan — versiunea PUG și RLU ce va fi supusă avizării;
b) informarea și consultarea publicului aferentă acestei etape (art. 27 - art. 30 din Ordinul
2701/2010);
c) întocmirea punctului de vedere/referatului persoanei responsabile cu urbanismul;
d) întocmirea raportului informării și consultării publicului;
e) însușirea sau respingerea propunerilor de plan de către consiliul local (art. 30 din Ordinul
2701/2010)
f) depunerea documentației PUG și RLU, versiunea însușită de consiliul local, la avizatori.
Referitor la însușirea sau respingerea propunerilor de plan de către consiliul local, versiunea
P.U.G. și R.L.U. care se prezintă consiliului local spre însuşire/respingere trebuie să conţină:
- prevederile din secţiunile aprobate ale P.A.T.N., P.A.T.J. Harghita,
- studii de fundamentare privind P.U.Z. — urile aprobate sau PUZ-urile în elaborare,
- proiectele de investiții aprobate sau în elaborare ce intervin hotărâtor în dezvoltarea zonei.
- strategia de dezvoltare spațială a localității
- nevoile identificate și propunerile în materie de dezvoltare economică, socială, culturală, de
amenajare a spaţiului, de mediu, locuire, transport, spații și echipamente publice și servicii;

6.2.4. Etapa de elaborare a propunerii finale (redactare versiunea finală) și aprobarea variantei
finale a documentației PUG și RLU cu toate avizele obținute, completată cu observațiile/cerințele/
condițiile menționate în avize, inclusiv în avizul Consiliului județean Satu Mare și avizul MDRT,
MCPN se supune procedurii de transparență decizională și aprobare.
În această etapă se realizează:
a) Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării (art6, art. 31 la Ordinul 2701/2010);
b) Întocmirea raportului final privind informarea și consultarea publicului (art. 11 din Anexa la
Ordinul 2701/2010);
c) Întocmirea referatului de specialitate al arhitectului-șef/persoanei responsabile cu
urbanismul;
d) Promovarea PUG și RLU de către primar, în vederea aprobării prin hotărâre a consiliului local;
e) Emiterea hotărârii consiliului local de aprobare sau respingere PUG și RLU în termen de
maximum 30 de zile de la finalizarea dezbaterii publice (art. 56 alin. & și 7 din Legea 350/2001
privind urbanismul, cu modificările și completările ulterioare)

6.2.5. Monitorizarea implernentării PUG și RLU (art. 32 și art. 33 - Anexa la Ordinul 2701/2010)
Informațiile conținute în PUG și RLU aferent reprezintă informații de interes public și vor fi puse
la dispoziție automat prin publicarea pe site-ul primăriei.
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Concluzii
Municipiul Miercurea-Ciuc a inițiat reactualizarea Planului Urbanistic General cu Regulament
Local de Urbanism aferent prin includerea în Bugetul Local a cheltuielilor aferente documentației,
Referat de necesitate nr.66745/23.12.2021 privind Studii de fundamentare și reactualizarea
planului urbanistic general (PUG) respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 148/2022 privind
aprobarea depunerii cererii de finanțare, a notei de fundamentare a investiţiei și a cheltuielilor
legate de proiectul "Elaborarea/actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de
planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc" și a valorii maxime eligibile a proiectului, în
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/l.4 și prin elaborarea prezentei Referat de
specialitate privind prelungirea valabilității și actualizarea Planului urbanistic general cu
Regulament local aferent al municipiului — Revizuit. Inițierea achiziției publice a serviciului de
proiectare se propune a se face în cursul anului bugetar 2022.

Luând în considerare :

- dinarnica indicatorilor economici al municipiului;
- dinamica ocupării forței de muncă, precum şi a ofertei locurilor de muncă disponibile pe
teritoriul municipiului;

Urbanistice Zonale înaintate spre aprobare consiliu local, perspectiv tranzacțiile imobiliare
efectuate pe teritoriul comunei pentru achiziții de terenuri în vederea dezvoltării activităților
economice industrial;
- dinamica creşterii populației, numărul familiilor tinere, structura pe vârste a populației,
- creșterea solicitărilor de autorizații de construire pentru construcții de locuințe noi;
- numărul mareal solicitărilor de aprobări pentru Planuri Urbanistice Zonale privind realizarea
de zone de locuit și implicit, solicitarea în anumite situații a extinderii intravilanului;
- planurile, proiecteleși investițiile în derulare privind extinderea reţelelor de utilități publice în
comună;
- proiectele de realizare a sistemelor de asigurare a serviciilor publice cuprinse în diferitele
programe cu finanţare nerambursabilă sau din credite rambursabile, realizabile în termen scurt,
mediu și lung;
- programul de modernizare a străzilor din municipiu, care se află în derulare și se va continua
în perioada imediat următoare;
- necesitățile și planurile existente pentru realizarea/extinderea unor clădiri ale instituțiilor
publice în domeniul educației, sportului, culturii și în domeniul social;
- prevederile din Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului
urbanistic general;
- motivele prezentate în capitolul 2.5 Prevederile legale privind prelungire și actualizarea;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 376/2018 privind completarea și reaprobarea Planului
Urbanistic General al Municipiului Miercurea-Ciuc;
- Referat de necesitate nr.66745/23.12.2021 privind Studii de fundamentare și reactualizarea
planului urbanistic general (PUG) ;

,
- Hotărârea Consiliului Local nr. 148/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, a
notei de fundamentare a investiţiei și a cheltuielilor legate de proiectul "Elaborarea/actualizarea
documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc”
și a valorii maxime eligibile a proiectului, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/1.4;

Se propune prelungirea valabilității actualului Planului urbanistic general cu Regulamentul local
de urbanism al Municipiului, cu finanțare de la bugetul local și /sau din fonduri disponibile prin
Programe naţionale și internaţionale.

Arhitect șef,
Alberţi Sândo

red. Csata Emâăke LI
530103 Miercurea-Ciuc, str. M. Sadoveanu nr. 4, jud Harghita, Romănia | 530103 Csikszereda. M. Sadoveanu u. 4. sz,, Hargita megye, Romănia
Tel: +40 246 315 120, Fax: +40 266 371 165, E-mail: primariaQmiercureaciuc.ro | varoshaza(Bszereda.ro, www.szereda.ro ' Tă|lă



GRAFIC DE REALIZARE A SERVICIILOR

Reactualizare Plan Urbanistic General Municipiul Miercurea-Ciuc

Luna

Informarea populației în legătură cu inițiativele de elaborare - Reactualizare PUG- Informarea se
face

prin
afişarea informațiilor sau

prin
mass-media

Elaborarea Caietului de sarcini, Instrucţiuni pentru ofertanți, documente pentru licitație

Pregărtirea documentelor: Forma sintetizatășidiagnoza Planului Urbanistic General aflat în
vigoare, studiile de fundamentare, sinteza studiilor de fundamentare, diagnosticul general și cel
|prospectiv, conceptul de dezvoltare a Zonei Metropolitane și estimarea viabilității financiare a

din Planul Urbanistic General al Municipiului
Verificare internă

a

Piese scrise : Memoriu sinteză și Memoriu general, sinteza studiilor analitice şi prospective,
general şi prospectiv, diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evoluției

istorice, precum şia previziunilor economice și demografice, precizând nevoile identificate în
materie de dezvoltare economică, socială şi culturală, de amenajare a spațiului, de mediu,

locuire, transport, spațiiși echipamente publice și servicii, strategia de dezvoltare spațială a
localității, regulamentul local de urbanism aferent acestuia, planul de acţiune pentru
implementare și programul de investiții publice, lista principalelor proiecte de dezvoltareși
restructurare, planul de acţiune pentru implementarea planului respectiv planul de mobilitate
urbană

Piese desenate: Încadrare în teritori, analize sectoriale, situația existentă - disfuncționalități,
[regulamentări urbanistice, reglementări edilitare, proprietăți asupra terenurilor, zonificarea
funcțională la nivelul teritoriului administrativ cu bilanț teritorial, inclusiv zone de protecție,

funcționale, inclusiv mobilitate, situația existentă - sinteză disfuncționalități, strategia de
spațială, reglementări urbanistice propuse unități şi macrounități teritoriale de

referință, reglementări tehnico-edilitare propuse, proprietatea asupra terenurilor și obiective de
utilitate publică, intravilan, zoneîncare se preconizează operațiuni de restructurare urbană și

urbană, rețeaua majoră de circulații, sistem integrat de transport public, modele de
mobilitate și zonificare specifică, staționare
Consultarea populației cu privire la propunerile din forma preliminară, etapizat pentru

IL avizelorşia acordurilor necesare
Inspectoratul pentru de Oltul al Jud. Harghita - Securitatea la incendiu

situații de Oltul al Jud. -Protecţia civilă
Serviciul Român de

Compania de căi ferate
de Jud.

E-on Gaz Distribuţie Sa.şi după caz alte distribuitori Electrica, hidroelectrica etc.
a Pădurarilor - Romsilva, Silvică Miercurea-Ciuc

Administraţia Națională de Funciară RA, Sucursala Teritorială Mureş-Olt
Superior, Unitatea de Administrare

Electrica Transilvania Sud, Sucursala
Sc. Harviz Sa.

Romtelecom Sa. caz alte distribuitori Telecom,
Direcţia pentru

de Sănătate Publică
Naţională de autostrăzi și Drumuri Naţionale din Romania Sa.

Societatea de transport gaze naturale Tr Sa. Medias
Române, Bazinală deapăOlt

Oficiu de CadastruşiPublicitate Imobiliară
pentru Protecţia Mediului

pentru
arhitect sef, aviz de Urbanism din cadrul

sterul Tr Infrastructurii
Ministerul Cultur

Publice

Acord Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de
Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție şi Pază, Serviciul de

Te

[Aviz Comisia de Urbanism din cadrul
Consiliul județean - Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Aviz unic Consiliul

N. Forma finală a
Încluderea recomandărilor din avize acorduri, și eventual observațiile de la com
specialitate

IV. Predarea şi integrarea Planului Urbani
Sistemul (SIG/GIS)

52 |Predarea în format solicitat

ic General al Municipiului Brașov în

53 |Proces verbal de receptie emis de către Co! isia de recepție, proiect Hotărâre Consiliului Local

56 [aviz

P Prestator
A- Achizitor

Întocmit,

Consilier

Ă

Csata Emăte
Pe durata de emitere a avizelor de către autorități, termenul de elaborare se suspendă.


