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TEMA PROGRAM
privind
PLAN URBANISTIC GENERAL
ORAŞUL AGNITA
1. Consideraţiuni generale
Tema program privind elaborarea P.U.G. Agnita a fost întocmită de către reprezentanţi
ai beneficiarului împreună cu elaboratorul planului, având la baza următoarele:
 Caietul de sarcini întocmit de către Primăria Agnita, în calitate de autoritate
contractantă, pentru selectarea elaboratorului;
 Contractul de întocmire a P.U.G.-ului încheiat între beneficiar şi executant, cu nr.
28/2009.
Tema program se elaborează cu scopul de a se stabili cu exactitate cerinţele
beneficiarului şi, respectiv sarcinile executantului privind:
 Forma şi conţinutul documentaţiei:
-

studii de fundamentare;

-

plan urbanistic general;

-

regulament local de urbanism.

 Graficul de execuţie a lucrării;
 Avizarea şi aprobarea documentaţiei.
Totodată, prin tema program se stabilesc sarcinile autorităţii contractante privind:
 Furnizarea tuturor informaţiilor de care dispune şi care sunt utile şi necesare
elaborării planului;
 Participare activă la publicitate, avizare şi autorizare a planului, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
 Modalităţi şi instrumente de plată a serviciilor executantului.
2. Necesitatea şi oportunitatea Planului Urbanistic General
Planul Urbanistic General, şi în mod implicit, Regulamentul Local de Urbanism
sintetizează la cel mai înalt nivel analiza critică a situaţiei existente din punct de vedere
urbanistic, economic şi social şi asigură cadrul informaţional şi de reglementare pentru
dezvoltarea tuturor activităţilor viitoare, de pe întregul teritoriu administrativ gestionat.
Totodată, P.U.G.-ul asigură integrarea armonioasă a oraşului în cadrul judeţului Sibiu, a
Ardealului şi a României.
Rolul său formativ, informativ şi de reglementare, face ca Planul Urbanistic General să
constituie principalul instrument şi suport de desfăşurare a tuturor funcţiunilor unităţii
administrativ teritoriale: economice, culturale, de investire, de mediu.
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În acest moment al dezvoltării României, când integrarea în Uniunea Europeană este
scopul major, în special în sensul de a aduce la nivel european dezvoltarea locală, este
esenţial ca administraţia publică locală să dispună de instrumentele specifice, necesare,
pentru a lua cele mai bune decizii.
Unităţile administraţiei publice centrale au manifestat interes în a sprijini administraţiile
locale de a deţine strategii şi planuri şi au asigurat cadrul legal specific: ghiduri, metodologii de
elaborare, avizare, autorizare.
Primăria Agnita, prin grija Consiliului Local, a elaborat un Plan Urbanistic General în
anul 1999, plan care este operaţional până în anul 2009.
În acest context, elaborarea unui Plan Urbanistic General, valabil pentru următorii 10
ani, este o necesitate, cu atât mai mult, cu cât schimbările intervenite în peisajul urban au fost
multe şi semnificative; baza de plecare şi perspectivele de dezvoltare ale oraşului Agnita sunt,
cu siguranţă, altele decât în anul 1999.
3. Condiţiile generale de elaborare a lucrării
Primăria Agnita a derulat primele etape în elaborarea P.U.G.-ului în conformitate cu
cerinţele metodologice - reglementare tehnică indicativ GP 038/99, şi aprobate prin Ordinul
M.L.P.A.T. nr. 13N/10.03.1999:
 iniţierea elaborării P.U..G-ului aparţine Consiliului Local Agnita care astfel,
răspunde prevederilor legale din H.G. 95/1999;
 iniţiativa a fost adusă la cunoştinţa populaţiei prin publicarea materialelor
şedinţelor de Consiliu Local;
 a fost selectat elaboratorul Planului Urbanistic General prin licitaţie publică,
încheindu-se contractul nr. 28/2009;
 s-a trecut la

elaborarea prezentei teme program de către beneficiar în

colaborare cu elaboratorul P.U.G.-ului.
Prin prezenta temă program se stabilesc următoarele:
 conţinutul P.U.G. va fi elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului
susmenţionat, şi va cuprinde:
-

parte scrisă:


Memoriu General;



Regulament Local de Urbanism.

-

parte desenată;

-

documentaţii de avize şi acorduri.

 ca formă de prezentare se solicită legarea în volume separate, astfel încât să se
asigure accesul uşor la informaţiile, metodele şi tehnicile pe care le incumbă un
asemenea plan, în două exemplare originale;
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 piesele desenate se vor redacta în culorile şi semnele convenţionale uzuale, pe
suport topografic actualizat, corespunzător situaţiei reale din teren;
 studiile de fundamentare ce se vor întocmi sunt următoarele:
- studiu geotehnic;
- studiu topografic;
- studiu demografic.
 se va elabora memoriul general cu următorul conţinut:
CAPITOLUL I. INTRODUCERE
CAPITOLUL II. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANE
CAPITOLUL III. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
CAPITOLUL IV. CONCLUZII ŞI MĂSURI ÎN CONTINUARE
 Regulamentul Local de Urbanism va stabili reguli de bază pentru:
-

conformarea construcţiilor;

-

ocuparea terenului în intravilan şi extravilan;

-

operare la nivelul zonelor funcţionale;

-

operare la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă.

 documentaţiile necesare obţinerii avizelor şi acordurilor se vor elabora în
conformitate

cu

conţinutul cadru

specific

fiecărui avizator;

se

solicită

executantului ca, după obţinerea avizelor cu eventuale condiţii sau după
exprimarea refuzului de către avizator, executantul să corecteze sau să
completeze documentaţia în mod corespunzător pentru a satisface cerinţele
avizatorului şi să elaboreze o nouă documentaţie de avizare;
 beneficiarul va înainta documentaţiile la avizatori şi va primi răspunsul acestora;
 beneficiarul va pune la dispoziţie orice informaţie necesară elaboratorului, atât
pentru studiile de fundamentare cât şi pentru P.U.G.-ul propriu-zis, va organiza
şi susţine consultarea colectivităţii locale asupra cerinţelor specifice şi va urmări
introducerea în documentaţie a propunerilor enunţate de populaţie;
În vederea asigurării cadrului legal de eliberare a certificatelor de urbanism şi a
autorizaţiilor de construire, şi având în vedere termenul de valabilitate al P.U.G.-lui precedent,
se stabilesc următoarele termene de predare a documentaţiilor componente:
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NR.

P.U.G. ORAŞUL AGNITA

DENUMIRE

CRT.

TERMEN

1

Studii de fundamentare

23 Octombrie 2009

2

P.U.G.

15 Noiembrie 2009

3

R.L.U.

15 Noiembrie 2009

4

Documentaţii de avize şi acorduri

15 Noiembrie 2009

Semnături

Elaborator
S.C. „ASSA GRUP” S.R.L.
Director general
ing. Delia POPOVICI

Beneficiar
PRIMĂRIA AGNITA
Primar
Radu CURCEAN

S.C. ASSA GRUP S.R.L.

P.U.G. ORAŞUL AGNITA

MEMORIU GENERAL

•

Capitolul I:
Introducere

•

Capitolul al II - lea:
Stadiul actual de dezvoltare

•

Capitolul al III - lea:
Propuneri de dezvoltare

•

Capitolul al IV - lea:
Concluzii şi măsuri în continuare
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CAPITOLUL I
INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
1.2. Obiectul lucrării. Obiectivul strategic şi
obiectivele specifice ale planului
1.3. Surse de documentare
1.4. Condiţii generale de elaborare a lucrării
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MEMORIU GENERAL
CAPITOLUL I DATE GENERALE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei:
• Denumirea lucrării:
PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
ORAŞUL AGNITA
• Beneficiarul lucrării:
PRIMĂRIA ORAŞULUI AGNITA
STR. PIAŢA REVOLUŢIEI NR. 18
LOC. AGNITA, JUD. SIBIU
PRIMAR: RADU MARIUS CURCEAN
• Elaboratorul lucrării:
S.C. „ASSA GRUP” S.R.L.
STR. CONSTANTIN NOICA, NR. 62
LOC. SIBIU, JUD. SIBIU
DIRECTOR GENERAL: ing. DELIA POPOVICI
• Suprafaţa teritoriului administrativ:
St = 9622 ha
• Suprafaţa teritoriului intravilan:
Si = 322 ha
• Data realizării planului:
NOIEMBRIE 2009
• Durata de valabilitate a planului:
10 ANI (2009 - 2018)
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1.2. Obiectul lucrării. Obiectivul strategic şi obiectivele specifice ale planului
Obiectul lucrării - constă în elaborarea Planului Urbanistic General al oraşului Agnita
în conformitate cu normele metodologice aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 13 N/1999.
Unitatea administrativ teritorială - oraşul Agnita - se caracterizează prin:
1. Amplasament: judeţul Sibiu;
2. Tipul localităţii: oraş sub 30.000 locuitori;
3. Suprafaţa teritoriului administrativ: St = 9622 ha;
4. Suprafaţa teritoriului intravilan: Si= 322 ha;
5. Trupuri aparţinătoare: Coveş şi Ruja;
6. Oraşul dispune de P.U.G. operaţional;
7. Populaţia actuală: 11.422 locuitori;
8. Unitatea dispune de Instituţia primarului şi Consiliul Local;
9. Unitatea dispune de Compartimentul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
şi eliberează Certificate de Urbanism şi Autorizaţii de Construire, conform
legislaţiei.

Obiectivul strategic:
Prezentul Plan Urbanistic General urmăreşte ca, pe perioada 2009 - 2018 să asigure
cadrul optim de dezvoltare armonioasă a oraşului Agnita din punct de vedere urbanistic,
economic şi social prin stabilirea direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de dezvoltare, şi
integrarea oraşului în planurile de amenajare teritorială la nivelul judeţului şi al ţării.
Aplicarea prezentului Plan Urbanistic General va asigura punerea în valoare a
caracteristicilor care fac din oraşul Agnita un oraş cu totul special în judeţul Sibiu şi chiar în
Transilvania.

Obiectivele specifice:
Planul Urbanistic General al unei localităţi are, conform HG 525/1996 republicată Legea 242/2009, un caracter de direcţionare şi coordonare în amenajarea teritoriului pe
termen mediu şi lung, şi cuprinde prevederile necesare realizării acestor acţiuni. P.U.G.-ul
oraşului Agnita este astfel elaborat încât să conducă la atingerea următoarelor obiective
specifice:
 Optimizarea relaţiilor în teritoriu;
 Realizarea unei infrastructuri rurale corespunzătoare nevoilor comunităţii şi la un
standard tehnic comparabil cu Uniunea Europeană;
 Delimitarea şi zonificarea noului teritoriu intravilan astfel încât să corespundă
cerinţelor de dezvoltare armonioasă a tuturor laturilor vieţii economice şi sociale;
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 Asigurarea infrastructurilor specifice învăţământului, cultelor, culturii, sănătăţii,
distracţiei la un nivel corespunzător;
 Reglementarea clară a autorizării construirii pe tot teritoriul oraşului, în vederea
utilizării raţionale a terenurilor;
 Clarificarea regimului juridic al terenurilor;
 Stabilirea obiectivelor de utilitate publică;
 Valorificarea patrimoniului natural, uman, economic, cultural şi istoric;
 Influenţarea dezvoltării spirituale a colectivităţii umane ce trăieşte în oraşul
Agnita.

1.3. Surse de documentare
1.3.1. Instituţiile statului:
O sursă importantă de documentare, în vederea cunoaşterii situaţiei existente şi în
vederea asigurării integrării oraşului în ansamblul judeţului Sibiu şi al ţării, a constituit-o
instituţiile statului, care deţin informaţii complete şi relativ sistematizate.
Primăria oraşului AGNITA - a pus la dispoziţie informaţii privind:
-

ediţiile precedente ale P.U.G.-ului;

-

strategia de dezvoltare a oraşului;

-

monografii şi studii diverse;

-

proiecte derulate sau în curs de derulare;

-

informaţii privind viaţa economică;

-

informaţii privind învăţământul, cultura, cultele;

-

informaţii din registrul agricol.

Direcţia Judeţeană de Statistică - a furnizat raportul la Recensământul populaţiei din
anul 2002, de unde s-au luat informaţii privind:
-

evoluţia populaţiei;

-

structura populaţiei pe diverse criterii;

-

fenomenele privind natalitatea, migraţia şi ocuparea populaţiei.

Consiliul Judeţean Sibiu - a furnizat prin intermediul site-lui propriu, informaţii privind:
- planul de amenajare a teritoriului judeţului;
- strategii de gestionare a deşeurilor;
- strategii de dezvoltare economică;
- strategia privind protecţia mediului;
- gestionarea riscurilor şi a dezastrelor;
- planurile de investiţii publice din judeţ.
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a furnizat informaţii care au permis

evaluarea nivelului de poluare, cunoaşterea planurilor obligatorii de conformare a marilor
poluatori, strategiile de derulare a programelor speciale în domeniul protecţiei mediului privind:
alimentarea cu apă, canalizarea apelor uzate menajere, gestionarea corespunzătoare a
deşeurilor.
Instituţiile de deservire generală, din oraş:
-

Poliţia;

-

Dispensarul uman;

-

Bisericile;

-

Şcolile şi grădiniţele.

au pus la dispoziţie, prin intermediul reprezentanţilor Primăriei Agnita, informaţiile
solicitate care au fost utilizate la caracterizarea situaţiei existente din punct de vedere social.

1.3.2. Studiile de fundamentare:
În conformitate cu tema program şi cu normele metodologice de elaborare a P.U.G.urilor, în cadrul prezentei lucrări s-au elaborat următoarele studii de fundamentare:
 studiul geotehnic;
 studiul topografic;
 studiul demografic;
 studiul hidrologic de inundabilitate.
Studiul geotehnic:
A fost elaborat cu scopul de a determina construibilitatea terenului, în vederea
amplasării viitoarelor construcţii. Aşezarea oraşului Agnita în actuala sa vatră a avut la bază
considerentele de natură geofizică şi, cu siguranţă, soluţia de amplasare găsită a fost bună.
Extinderea zonelor funcţionale, istoric constituite, este iminentă, deoarece zonificarea
existentă nu corespunde cerinţelor actuale şi perspectiva comunităţii.
Rolul studiului a fost să verifice şi să actualizeze datele geologice, geotehnice,
hidrologice, seismice pentru a facilita formarea unei imagini corecte asupra proprietăţilor
terenurilor şi a parametrilor care vor fi utilizaţi în fazele viitoare, de execuţie a clădirilor.
Propunerile prezentului P.U.G. vizează şi susţine realizarea unor importante obiective
în domeniul infrastructurii şi gospodăririi comunale, ale căror principale cerinţe tehnice sunt
rezistenţa, stabilitatea şi siguranţa în exploatare; în acest sens, terenul de amplasament
trebuie foarte bine cunoscut înainte de amplasarea construcţiilor.
• Studiul geotehnic, elaborat în baza unui volum important de informaţii din
teren (privind geomorfologia terenului şi caracteristicile fizico - chimice ale
stratelor ce alcătuiesc terenul de fundare), a pus în evidenţă 3 zone,
diferenţiate din punct de vedere al construibilităţii şi anume:
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 Zonă de luncă, unde terenurile au indici geotehnic slabi;
 Zona de terasă, caracterizată de pământuri cu considerenţă medie
spre mare;
 Zona de versant, cu terenuri caracterizate de capacităţi portante
mari.
De asemenea, studiul geotehnic a inventariat zonele cu potenţial de instabilitate; zonele
cu risc geotehnic şi a recomandat o serie de măsuri

care să contribuie şa eliminarea

disfuncţionalităţilor.
Studiul pune la dispoziţia elaboratorilor Planului Urbanistic General planşe cu zonarea
teritoriului intravilan din punct de vedere geotehnic, profilele forajelor executate precum şi
analiza, din punct de vedere geotehnic, a informaţiilor culese din teren.

Reambularea suportului topografic:
În conformitate cu normele metodologice de elaborare a P.U.G.-urilor, este interzisă
utilizarea unui suport topografic neactualizat. Ca urmare, acţiunea de reambulare s-a derulat
ca un proces laborios, care a corelat informaţiile cuprinse în planurile topografice, planurile
cadastrale, ortofotoplanurile şi ediţia anterioară a Planului Urbanistic General, şi observarea la
faţa locului a mai multor aspecte: elementele cadrului natural, delimitarea zonelor funcţionale,
amplasarea obiectivelor de interes general, amplasarea infrastructurii, fondul construit,
aliniamentele, numerotaţia imobilelor, regimul de înălţime, denumirea străzilor.
Studiul a pus în evidenţă unele neconcordanţe ale documentelor specifice cu realitatea,
aducându-se acestora completările şi corecţiile necesare.
Astfel, s-au actualizat următoarele planuri:
 Plan de încadrare în teritoriu;
 Plan de zonificare funcţională (Agnita, Coveş, Ruja).
Acestea reprezintă suportul pe care s-au materializat propunerile şi reglementările
Planului Urbanistic General şi ale Regulamentului Local de Urbanism.
Studiul demografic:
Pune la dispoziţii informaţii, pe ansamblul comunităţii umane, care prelucrate,
determină planuri, măsuri şi acţiuni, cu scopul de a asigura dezvoltarea armonioasă a
oraşului.
Informaţiile furnizate se referă la:
-

mărimea şi evoluţia numerică, a populaţiei până în prezent, baza de date
absolut necesară în vederea elaborării prognozei privind populaţia în
perioada de aplicabilitate a noului P.U.G.;

-

dinamica populaţiei;
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-

disfuncţionalităţi majore în evoluţia populaţiei;

-

structura populaţiei pe:
•

sexe;

•

categorii de vârstă;

•

ocupare;

•

religie;

•

instrucţie.

Cunoaşterea acestor informaţii reprezintă o posibilitate de a diferenţia, din anumite
puncte de vedere, nevoile colectivităţii şi de a putea propune măsurile adecvate pentru fiecare
componentă:


Informaţiile privind populaţia ocupată şi resursele de muncă - sunt informaţii
necesare pentru definirea potenţialului economic existent care asigură
dezvoltarea ulterioară a oraşului; potenţialul uman este componenta importantă
a potenţialului economic, formarea şi utilizarea acestui potenţial fiind hotărâtoare
pentru evoluţia ulterioară a comunităţii;



Fenomenele sociale (natalitate, mortalitate, migraţie, şomaj, delicvenţă) - sunt
informaţii care influenţează propunerile planului şi deciziile curente ale
administraţiei locale, în sensul direcţionării acestora către educaţia preventivă
împotriva unora dintre fenomenele negative sau către îmbunătăţirea unor
indicatori.



Condiţionarea socială a procesului

de urbanizare descris în studiu

coştientizează elaboratorul P.U.G.-ului asupra obligativităţii de a face propuneri
în sensul rezolvării problemelor sociale ale comunităţii umane din oraşul Agnita.
Studiul hidrologic de inundabilitate:
Evidenţiază zonele cu risc de inundabilitate a intravilanului (oraşul Agnita şi satele
aparţinătoare Coveş şi Ruja) de către văile Hârtibaciului, Înfundăturii, Coveş şi Groden. Studiul
scoate în evidenţa faptul că, în principal, cauzele de manifestare a acestui risc sunt de natură
antropică şi recomandă o serie de măsuri pentru gestionarea concretă a resurselor hidrologice
locale.
1.3.3. Studii şi proiecte elaborate anterior:
Primăria oraşului Agnita ca autoritate locală, din 1989 şi până în prezent, a derulat
proiecte de natură şi anvergură diversă şi care astfel a căpătat experienţă în gestionarea
proiectelor. La baza întregii concepţii de dezvoltare stă observaţia că, pentru a putea derula
un proiect, trebuie să existe documentaţii tehnico - economice elaborate în conformitate cu
cerinţele legale în vigoare, şi ca urmare, primăria Agnita dispune de o serie de documentaţii
tehnico - economice care au fost puse la dispoziţie de către beneficiar.
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În vederea elaborării prezentului Plan, s-au inventariat şi analizat documentaţiile
elaborate anterior, o parte fiind puse în practică iar o parte în curs de derulare, fapt ce a pus la
dispoziţie informaţii importante.
Primăria dispune de o strategie de dezvoltare a localităţii pentru perioada următoare,
care fixează un obiectiv strategic de formare la cerinţele epocii actuale şi liniile directoare
principale de acţiune:
 Extinderea intravilanului oraşului;
 Reabilitarea infrastructurii edilitare existente (în special drumuri/ străzi, reţea de
apă şi de canalizare);
 Extinderea spaţiilor verzi şi locurilor destinate sportului şi recreării ;
 Reabilitarea centrului istoric;
 Punerea în valoare a specificului arhitectural şi a monumentelor istorice.
De asemenea, primăria dispune de o serie de proiecte tehnice care fundamentează
investiţia în domeniile deficitare:
 Canalizare ape uzate menajere şi pluviale;
 Construcţii civile şi industriale;
 Alimentare cu apă potabilă;
 Căi de acces şi circulaţie;
 Gestionarea deşeurilor;
 Spaţii verzi.
Acestea au fost analizate pentru a vedea ce tipuri de nevoi satisfac astfel încât
stabilirea obiectivelor de utilitate

publică să se poată face corespunzător nevoilor reale,

nesatisfăcute, încă.

1.4. Condiţii generale de elaborare a lucrării
1.4.1. Respectarea cerinţelor legale de formă şi conţinut:
 Prezentul Plan Urbanistic General a fost elaborat în baza contractului nr.
28/2009, încheiat cu autoritatea contractantă, şi îndeplineşte cerinţele de formă
şi conţinut prevăzute de Norme metodologice de elaborare a Planurilor
Urbanistice Generale, aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 13 N/1999.
Documentaţia, în ansamblul ei, de la studiile de fundamentare şi până la documentaţiile
de avize şi acorduri, a fost elaborată de un colectiv multidisciplinar, care a asigurat întreaga
paletă de specialităţi impusă de anvergura lucrării.
Conţinutul P.U.G.-ului este adecvat mărimii, complexităţii şi specificului oraşului Agnita,
oraş cu o populaţiei mult sub 30.000 de locuitori (11.422 locuitori, la data elaborării lucrării),
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dar cu un bun potenţial de dezvoltare şi cu multe aspecte specifice care vor fi detaliate în
corpul lucrării.
Prin conţinutul său, P.U.G.-ul asigură toate instrumentele necesare autorităţii locale
pentru a putea materializa propunerile de dezvoltare, în funcţie de capabilitatea acesteia de a
atrage fondurile necesare. P.U.G.-ul nu este o documentaţie de investiţie, dar asigură cadrul
legal de ocupare a terenurilor de către obiectivele de investiţie, asigură respectarea cerinţelor
de conformare a construcţiilor ce fac obiectul investiţiei, în funcţie de zona funcţională şi de
unitatea teritorială de referinţă.
Propunerile planului s-au fundamentat pe suport topografic actualizat, care reflectă
situaţia reală din teren şi care asigură un bilanţ teritorial corect pentru autoritatea locală şi
pentru organul de evidenţă şi reglementare în domeniul cadastrului funciar.
În cadrul memoriului general, au fost tratate toate aspectele cerute prin normele
metodologice susmenţionate, realizându-se astfel atât o descriere fidelă a situaţiei existente,
cât şi o planificare realistă pentru următorii 10 ani.
Propunerile de dezvoltare din capitolul III s-au constituit printr-o permanentă colaborare
cu beneficiarul, care a asigurat consultarea şi informarea populaţiei şi care a pus la dispoziţie
documente şi informaţii importante.
Documentaţia include Regulamentul local de Urbanism, documentaţie completă ce se
poate constitui ca bază de eliberare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de
construire, în deplin acord cu:
 respectarea regimului proprietăţii asupra terenurilor;
 respectarea cerinţelor de ocupare a terenurilor şi de conformare a construcţiilor;
 respectarea cerinţelor de conformare a construcţiilor specifice pentru fiecare
zonă funcţională şi respectiv, pentru fiecare unitate teritorială de referinţă.
Regulamentul Local de Urbanism a avut ca model Regulamentul General de Urbanism,
urmărindu-se adaptarea la specificul arhitectonic, cultural, de mediu etc. al oraşului Agnita.
Elaborarea P.U.G.-ului şi a R.L.U.-ului are la bază o amplă documentare în teren, de
unde s-au cules informaţiile pe profilele:
 topografic;
 geotehnic;
 hidrologic şi hidrogeologic;
 sociologic;
 economic;
 istoric.
Aceste informaţii au fost preluate şi prelucrate, permiţând:
 cunoaşterea situaţiei reale;
 identificarea disfuncţionalităţilor;
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 identificarea nevoilor reale de dezvoltare;
 stabilirea măsurilor de intervenţie;
 prioritizarea intervenţiilor.
Din punct de vedere al formei de prezentare, documentaţia este prezentată în 2
exemplare originale, fiecare pe trei volume:
VOLUMUL I. MEMORIU GENERAL
VOLUMUL II. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
VOLUMUL III.PARTE DESENATĂ
Documentaţiile de avize şi acorduri s-au predat pentru fiecare avizator în parte, într-un
singur exemplar. Forma şi conţinutul documentaţiei de avizare corespunde cadrului normativ
legal, actual, specific fiecărui avizator, după cum urmează:

 Legea nr.350/2001 completată ulterior prin O.G nr.69/2004, Legea nr.
289/2006, O.G nr.18/2007, Legea 168/2007, O.G nr.27/2008 şi Legea
nr.242/2009– privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 Legea nr.5/2000 – privind aprobarea planului de amenajare a
teritoriului naţional pentru zonele protejate;
 Indicativul GP 38/1999 aprobat prin ordinul M.L.P.T.L. nr. 13/N/1999 ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului
urbanistic general;
 Indicativul GN 007/2007 aprobat prin ordinul M.L.P.T.L. nr. 21/N/2000
- privind elaborarea documentaţiilor PUG şi Regulamentul Local de
Urbanism (R.L.U);
 Legea nr. 10/1995 completată ulterior prin H.G. 498/2001, Legea nr.
587/2002 şi Legea nr. 123/2007- referitoare la calitatea în construcţii;
 Legea 50/1991 completată prin O.U.G 122/2004, Legea nr. 119/2005,
Legea nr. 52/2006, Legea nr. 274/2006, Legea nr. 376/2006, Legea
nr. 117/2007, Legea nr. 101/2008, Legea nr. 184/2008, O.U.G
214/2008, O.U.G 228/2008, O.U.G 18/2009 aprobate prin Legea nr.
261/2009 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 O.U.G. 195/2005 rectificată prin Legea nr. 265/2006, O.U.G 57/2007,
O.U.G

114/2007, O.U.G 164/2008 - privind protecţia mediului;

 Legea nr. 107/1996 cu modificările şi completările date de H.G
83/1997 abrogată prin H.G 948/1999, Legea nr. 192/2001, O.U.G
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107/2002 aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003 şi modificată
prin O.U.G 73/2005, Legea nr. 404/2003, Legea nr. 310/2004, O.U.G
12/2007 şi O.U.G 130/2007– legea apelor;
 Legea nr. 340/2007 - cu referire la legea fondului funciar;
 Legea nr. 215/2001 modificată prin O.U.G 20/2008, O.U.G 35/2008,
O.U.G 66/2008, Legea nr. 131/2008 - legea administraţiei publice
locale;
 Legea nr. 7/1996 – legea cadastrului şi publicităţii imobiliare;
 Legea nr. 41/1995 - privind protejarea patrimoniului cultural naţional;
 Legea nr. 213/1998 modificată prin O.U.G 206/2000 aprobată prin
Legea nr. 713/2001, Legea nr. 241/2003 - referitoare la proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia;
 Alte acte normative.
1.4.2. Respectarea cerinţelor speciale din tema program:
Faţă de cerinţele de formă şi conţinut prevăzute în normele metodologice, tema
program stabileşte necesitatea elaborării a patru studii de fundamentare:
 studiul topografic;
 studiul geotehnic;
 studiul demografic;
 studiul hidrologic de inundabilitate.
Aceste documentaţii au fost elaborate, predate beneficiarului, avizate de acesta şi
preluate în etapa imediat următoare, de întocmire a părţii desenate şi respectiv a părţii scrise
(memoriu general şi regulament).
De asemenea tema program impune respectarea normelor de conţinut din legislaţia de
urbanism, fapt ce a fost respectat in totalitate.
Obiectivele de utilitate publică s-au stabilit de acord cu beneficiarul, având, pentru
laboratorul P.U.G.-ului, caracter de program.
Referitor la cerinţele de predare a documentaţiilor componente se face precizarea că,
acestea s-au predat conform graficului stabilit.
1.4.3. Corelarea planului cu cerinţele dezvoltării strategice a oraşului:
Deosebit de important este faptul că, la această dată, prin grija autorităţilor locale,
oraşul dispune de o strategie de dezvoltare locală realistă. În cadrul acestei strategii este
prezentată situaţia existentă şi sunt identificate corect nevoile reale de dezvoltare a oraşului.
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Propunerile de dezvoltare economică şi socială asigură satisfacerea nevoilor şi se
bazează, în principal, pe resursele financiare care ar putea fi atrase din surse europene şi
guvernamentale. Capabilitatea administraţiei locale de a atrage fonduri europene a fost
demonstrată prin numărul mare de proiecte de finanţare în diverse domenii ale infrastructurii.
Primăria Agnita are constituite compartimentele funcţionale necesare implementării
măsurilor preconizate în strategia de dezvoltare, iar actualul Plan Urbanistic General este
corelat cu această strategie şi, în acelaşi timp, asigură suportul şi instrumentele necesare
atingerii obiectivului strategic propus.
Strategia de dezvoltare are nevoie, pentru amplasarea infrastructurilor specifice, de
cadrul legal din punct de vedere urbanistic, iar acest cadru este stabilit prin actualul P.U.G.,
care furnizează instrumente şi reguli privind:
 respectarea cerinţelor de ocupare a terenurilor (din punct de vedere juridic,
tehnic, natural);
 conformarea tuturor construcţiilor la specificul arhitectural local şi la cerinţele de
funcţionalitate moderne;
 alocarea unor funcţiuni dominante zonelor funcţionale şi respectarea acestora.
Strategia locală existentă nu prefigurează doar investiţii; acţiunile sociale, culturale, de
cult, de învăţământ, de distracţie adresate întregii populaţii sau adresate pe componente ale
acesteia (de vârsta, de sex, de naţionalitate, de religie, de studii etc.), au nevoie de
infrastructură şi reguli clare pentru a se manifesta eficient, în interesul întregii colectivităţi.
Priorităţile şi suportul în domeniul cererii infrastructurilor, regulile de desfăşurare, stabilirea
responsabilităţilor sunt prezentate în prezentul P.U.G., constituindu-se într-un instrument de
bază în punerea în aplicare a generoasei STRATEGII de dezvoltare comunitară.
1.4.4. Încadrarea şi continuitatea faţă de ediţiile anterioare ale P.U.G.-ului:
Fapt remarcabil, oraşul Agnita a dispus de un Plan Urbanistic General operaţional din
anul 1999, pe acest cadru fundamentându-se toate acţiunile de dezvoltare în perioada 1999 2009. În această ediţie s-au reconturat zonele funcţionale şi s-au stabilit reguli clare la nivelul
acestora, pentru prima dată în istoria oraşului. La data elaborării primei ediţii, în anul 1999,
zonificarea funcţională era definitivată, chiar dacă nu total, şi chiar dacă s-a realizat fără
respectarea unor reguli de urbanism elevat.
Obiectivele de utilitate publică stabilite în ediţia anterioară a P.U.G.-ului oraşului Agnita
s-au atins parţial, iar menirea actualului P.U.G. este de a asigura realizarea lor integrală şi de
a prefigura noi obiective în interesul general al comunităţii umane şi a celorlalte componente
de mediu.
Cele două ediţii ale P.U.G.-ului asigură continuitatea necesară derulării acţiunilor
importante şi continuitatea conceptului de dezvoltare urbanistică, economică şi socială,
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obiectivele de utilitate publică nefinalizate în perioada 1999 - 2009 fiind preluate ca măsuri în
continuare.
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CAPITOLUL al II - lea
STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE

2.1. Evoluţia oraşului
2.2. Elementele cadrului natural
2.3. Relaţiile în teritoriu
2.4. Potenţialul economic
2.5. Potenţialul demografic
2.6. Circulaţia
2.7. Teritoriul administrativ
2.8. Zonele cu riscuri naturale
2.9. Echiparea edilitară
2.10. Problemele de mediu
2.11. Disfuncţionalităţile majore
2.12. Necesităţile şi opţiunile populaţiei
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CAPITOLUL II
STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1. Evoluţia oraşului
Actualul oraş AGNITA - vatră de dezvoltare a unei comunităţi umane - există, desigur,
din vremuri îndepărtate. Din punctul de vedere al Planului Urbanistic General al oraşului
pentru primele decenii ale secolului XXI, trecutul este foarte important pentru viitorul pe care-l
prefigurează şi se poate exprima în câteva repere în timp.
Începuturile vieţii omeneşti de pe aceste meleaguri au rădăcini îndepărtate in timp.
Primele semne despre viata oamenilor de pe teritoriul de astăzi al oraşului Agnita, datează din
paleolitic. Astfel pe teritoriul acestui oraş s-au găsit oase pietrificate de rinoceri si mamuţi si
resturi de unelte din piatra.
Perioada regatului dac este dovedită in Agnita prin săpături arheologice care au scos la
iveala urmele cetăţii dacice de pământ, fragmente de râşnite dacice, vase, unelte.
Dovezi ale existentei unei populaţii romanizate pe teritoriul oraşului Agnita in perioada
stăpânirii romane sunt: o serie de vase romane, monede, o figurina in forma de animal,
fântâna romana.
Începând cu secolul al X-lea pana in secolul al XIII-lea, Transilvania si implicit teritoriile
de pe Valea Hârtibaciului au avut de suferit de pe urma pătrunderii regatului feudal maghiar in
tendinţa sa de a cuceri aceasta regiune locuita de romani.
Valea Hartibaciului intra in sfera primelor colonizări masive de populaţie germana.
Aceasta populaţie se bucura de anumite privilegii economice si politice printre care si acela de
a avea o organizare proprie.
Saşii au fost organizaţi in scaune sub jurisdicţia regelui Ungariei. Unul dintre scaunele
săseşti populate deja in secolul al XII-lea a fost si scaunul Cincului, căruia I-a aparţinut pana la
desfiinţare si localitatea Agnita.
Datorita primejdiei turceşti la 15 august 1448, Iancu de Hunedoara poposeşte la Agnita,
luând masuri pentru transformarea localităţii intr-un important punct strategic.
In 1466, Matei Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara, denumeşte Agnita, Poarta de Sud a
Ardealului, si vine in ajutorul localnicilor ameninţaţi de primejdia turceasca. El acorda Agnitei
jus gladi, adică dreptul de judecata si hotărăşte ca jumătate din bărbaţi sa fie mobilizaţi pentru
apărare si să-şi ridice cetate de paza. Cetatea a fost înzestrata cu patru turnuri si trei centuri,
având misiunea de a avertiza prin foc apropierea pericolului pentru toate celelalte cetăţi de pe
valea Hârtibaciului.
Prezenta lui Mihai Viteazul in Agnita, la 24 februarie 1600, este confirmata printr-un
document de marele voievod.
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Slăbita in interior prin imoralitatea si egoismul cercurilor conducătoare, fără relaţii de
prietenie in afara, Ungaria a suferit dezastrul de la Mohacs, in 29 august 1526, in urma căruia
cea mai mare parte a ei trece sub stăpânire turceasca. Transilvania este înălţata la rangul de
principat autonom, vasal turcilor. Acum încep luptele înverşunate dintre Ferdinand de
Habsburg si Ioan Zapolya, amândoi pretendenţi la coroana Ungariei. In aceasta perioada se
desfiinţează supremaţia economica a târgului Agnita.
In anul 1655

cetatea Agnita a fost asediata si cucerita de aşa numiţii oameni

netrebnici.
Intre anii 1703-1711 a avut loc puternicul război al curuţilor sub conducerea lui Francisc
Rakoczi al II-lea. La jumătatea secolului al XVIII-lea, in Agnita exista deja o tradiţie in ceea ce
priveşte paza contra incendiilor, care era asigurata de aşa numitele vecinătăţi, organizate pe
străzi.
In a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Agnita cunoaşte o anumita dezvoltare
economica si sociala. Se înfiinţează sistemul breslelor in 1872, iar din unirea atelierelor de
prelucrare a pielii se înfiinţează Fabrica de Piele si încălţăminte.
In anul 1852, sunt consemnate o serie de mişcări ale ţăranilor împotriva comasării
pământurilor, apoi mişcarea de la Fabrica de Cherestea din anul 1899, după care in anii 19011902 greva lucrătorilor de la Amenajarea cursului Hârtibaciului, de asemenea refuzul
muncitorilor de la Fabrica de Piele si Încălţăminte de a executa furnituri pentru armata in
timpul primului război mondial.
Localitate tipic ardeleana prin tot ceea ce a aspirat, a creat si durat de-a lungul
veacurilor, Agnita a participat activ la desăvârşirea statului naţional unitar roman de la 1
Decembrie 1918, visul atâtor generaţii de romani. Astfel, Cercul Electoral din Agnita l-a
împuternicit pe căpitanul Axente Lenea sa prezinte la Adunarea Naţionala de la Alba Iulia
adeziunea agniţenilor la actul Marii Uniri.
Aşadar, evoluţia oraşului Agnita se poate prezenta în câteva etape principale
caracterizate esenţial astfel:
Prima etapă cunoscută – prima menţionare intr-un document apare în anul 1280.
poate începe cu anul 1700, anul atestării documentare, deşi semne ale unei locuiri
umane arată că, la începutul secolului I, vatra oraşului era locuită. Important în această etapă,
care se poate delimita până în anul 1800, este faptul că în anul 1786 aici trăiau 12 -15 familii
de români ortodocşi, fapt atestat documentar. În această primă etapă, populaţia era,
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preponderent, de origine maghiară şi săsească, iar între 1700 -1800 viaţa spirituală se
desfăşura sub semnul reformei luterane, reformă îmbrăţişată de populaţia vremii.
Planul de dezvoltare pentru perioada 2009 - 2018 se realizează plecând de la o bază
puternică. La această dată, oraşul AGNITA are o stabilitate economică şi socială, a derulat şi
derulează proiecte importante, potenţialul natural şi uman existent putând fi valorificat...
2.2. Elemente ale cadrului natural
Oraşul Agnita, aflat în judeţul Sibiu, este practic cel mai apropiat oraş de centrul tarii,
acest lucru fiind scos în evidenţă de existenţa la cca. 3 km de oraş a unui obelisc pe care este
prezentă această informaţie.
Din punct de vedere regional, Agnita este situată în partea centrală a Podişului
Hîrtibaciului, pe cursul mediu al râului cu acelaşi nume.
Distanţa din Agnita până la municipiul reşedinţa de judeţ Sibiu măsoară 58 Km.
Distanţele până la cele mai apropiate localităţi sunt: 39 de km de municipiul Mediaş, 39 km de
municipiul Sighişoara 41 de km de Făgăraş. La 10km de oraşul Agnita se găseşte Parcul de
agrement Sărături.
Localităţile cu care se învecinează Oraşul Agnita sunt:
− Bîrghiş
− Veseud
− Dealu Frumos

2.2.1. Relieful
Poziţia geografică încadrează teritoriul administrativ al oraşului Agnita în partea
centrală a Podişului Hîrtibaciului (Geografia României, vol. III, Ed. Academiei R.S.R., 1987).
Atât vatra oraşului Agnita, cât şi satele Ruja şi Coveş sunt amplasate în zone de luncă,
locuinţele întinzându-se până pe versanţii deluroşi ai zonei.
Relieful de versant stăpâneşte natura hipsografică a întregii zone. Dealurile prezintă
înălţimi cuprinse între 500-600 m .
Luncile, ca unităţi morfohidrografice complexe, reprezintă relieful cel mai coborât
dezvoltat în lungul văilor.
Lunca Hîrtibaciului este bine dezvoltată având lăţimi care variază de la câteva sute de
metri până la maxim 2 km. Profilul longitudinal are pante de 0,4-1 m/km ceea ce indică o
evoluţie înaintată.
În ceea ce priveşte relieful minor, dealurile Agnitei sunt dominate de procesele de
versant, în special de alunecări de teren, favorizate de intercalaţii marnoase şi argiloase în
depozite groase de nisipuri. Caracteristice sunt alunecările masive, sub forma de movile.
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2.2.2. Reţeaua hidrografică
Artera hidrografică principală din zona de studiu este reprezentată de râul Hîrtibaciu
(cod cadastral VIII.1.120.11), curs de apă ce traversează oraşul Agnita de la nord-est la sudvest.
Râul Hîrtibaciu este cel mai mare afluent al râului Cibin care drenează cea mai mare
parte din Podişul Hîrtibaciului şi este mărginit la nord de afluenţii râurilor Tîrnava Mare şi Visa,
la est şi sud de afluenţii râului Olt, iar la vest de râul Cibin şi unii afluenţi ai acestuia.
Râul Hîrtibaciu este un râu de podiş ce izvorăşte de la circa 670 m altitudine din Dealul
Şoarş (judeţul Braşov), traversează Podişul Hîrtibaciului pe o lungime de 110 km şi se varsă
în Cibin, afluent pe dreapta al Oltului, la 383 m altitudine absolută. În cadrul acestor limite
altitudinea medie a bazinului este de 509 m.
Panta generală a râului este aproximativ de 3 ‰, scăzând de la 20 ‰ în zona primilor
10 km de la izvor până la 2,5 ‰, şi chiar mai puţin în ultimii 20 km înainte de confluenţa cu
râul Cibin.
Bazinul hidrografic Hîrtibaciu este uşor asimetric, acesta fiind dezvoltat mai mult pe
versantul drept al albiei care ocupă circa 63% din suprafaţa totală

a acestuia, faţă de

versantul stâng care se dezvoltă pe aproximativ 37% din suprafaţă.
Pe teritoriul administrativ al localităţii Agnita, râul Hîrtibaciu primeşte o serie de afluenţi
pe partea dreaptă, dintre care amintim, din amonte în aval, pe cei mai importanţi: Valea
Înfundăturii (cod cadastral VIII.1.120.11.6) care trece prin partea estică a satului Ruja; pârâul
Ţiganilor (cu denumirea veche, pr. Groden), curs de apă necadastrat, ce confluează

în

apropiere de zona centrală a oraşului; pr. Valea Stricata cu confluenţă la ieşirea din oraş; pr.
Coveş, ce trece prin dreptul localităţii cu acelaşi nume, toate cu direcţie de curgere
aproximativă de la nord la sud. Pe stânga cel mai important

afluent este Albacul(cod

cadastral VIII.1.120.11.10 ) care confluează la 6 km în aval de Agnita.
Cursul Hîrtibaciului prezintă numai meandre , iar lunca este bilaterală şi are o cădere
spre talveg, ceea ce denotă o alterare a aluviunilor din luncă cu material de pe versanţi.
Pârâul Valea Înfundăturii are o lungime totală de 9km din care pe teritoriul satului
Ruja aproximativ 1995 m, pantă medie de 13‰ şi o suprafaţă totală a bazinului de 21kmp din
care în amonte de confluienţa cu Râul Hârtibaciu de 14,5 Kmp şi în aval de sat 19,6 Kmp.
Afluentul de dreapta al pârâului Valea Înfundăturii traversează satul pe o distanţă de
465 m până la confluenţa cu acesta prezentând o suprafaţă a bazinului de recepţie de 0,890
Kmp în amonte si 1,75 Kmp în aval la confluienţa amintită mai sus. Pe suprafaţa oraşului
Agnita râul Hârtibaciu are o suprafaţă de 261 Kmp în amonte de oraş şi 283 Kmp în aval de
acesta.
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De la izvoare până la vărsare pârâul Coveş străbate Podişul Hîrtibaciului pe o lungime
de 14km adunându-şi apele de pe o suprafaţă de 31kmp. Panta generală a râului este de
11‰.
Pârâul Coveş are o lungime aproximativă de 1500 m pe teritoriul satului, o suprafaţă de
bazin în amonte de sat de 25,7 Kmp faţă de 29,4 Kmp in aval. Pârâul are un afluent de
dreapta (fără nume) care are o lungime de 109 m pe teritoriul satului pană la confluienţa cu
pârâul Coveş şi o suprafaţă de bazin de 0,788 Kmp.
2.2.3. Clima
Poziţia geografică, caracteristicile reliefului determină un climat temperat moderat
specific ţinuturilor de dealuri şi de podişuri înalte.
Precipitaţiile medii anuale, cu valori intre 600 şi 700 mm, variază atât lunar, cat şi
anotimpual. Numărul anual al zilelor cu precipitaţii este cuprins intre 130 şi 140, în semestrul
cald cazând mai mult de 2/3 din cantitatea anuala. În perioada 1961-1979 cantităţile maxime
de precipitaţii căzute în 24 de ore au fost înregistrate în august (în cinci ani) iunie şi iulie (în
cate patru ani fiecare) şi în mai (în trei ani), maxima lunara înregistrându-se în iulie. Media
cantităţilor maxime de precipitaţii în 24 de ore pune în evidenta lunile iulie şi iunie ca lunile
cele mai ploioase. Lunile cu media cea mai mică a cantităţilor maxime în 24 de ore sunt
decembrie, apoi februarie.
Temperatura medie anuala a aerului variază intre 8 şi 9°C, a lunii ianuarie intre -3
şi -4°C, iar a lunii iulie intre 18 şi 20°C, valoarile medii ale temperaturilor zilnice sunt mai mari
de 0°C
Numărul anual al zilelor cu strat de zăpada este de 50-75 pe valea Hîrtibaciului, şi
de 75-100 în vecinătatea oraşului.
Cicluri gelivale, respectiv alternante îngheţ - dezgheţ, se pot produce intr-un interval
destul de mare, şi anume în 220 de zile. Toate elementele climatice definesc un topoclimat de
vale mai moderat decât cel al dealurilor înalte.

2.2.4. Caracteristici geotehnice
Informaţii privind caracteristicile geotehnice sunt oferite studiul geotehnic de
fundamentare pentru: Plan Urbanistic General oraşul Agnita şi localităţile componente Ruja şi
Coveş.
Luând în considerare geomorfologia terenului şi caracteristicile fizico-mecanice ale
stratelor ce alcătuiesc terenul de fundare, în intravilanul oraşului Agnita şi al satelor Ruja şi
Coveş au fost delimitate două zone principale:
Zona de luncă - dezvoltată pe fâşii paralele cu râul Hîrtibaciul în oraşul Agnita şi în
lungul văilor Înfundăturii şi Coveş, în satul Ruja , respectiv Coveş. Ca structură litostratigrafică
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se întâlnesc predominant prafuri şi nisipuri în diferite combinaţii procentuale, ce au culori ce
variază de la gălbui la cenuşiu şi până la negru, cu resturi vegetale, lentile de mâl şi intercalaţii
de pământuri turboase la diferite nivele. Aceste depozite aluvionare de luncă, recente
(Holocene) ating grosimi de 6–10 m şi stau peste un fundament argilo-marnos-nisipos de
vârsta sarmaţiană. În general aceste terenuri prezintă caracteristici geotehnice slabe,
compresibilitate mare, improprii pentru fundarea directă. Aşa cum indică forajele executate,
pânza freatică a fost interceptată la cote ridicate, nivelul hidrostatic stabilizându-se la adâncimi
cuprinse între 0,60 – 2,00 m faţă de C.T.N. Nivelul pânzei freatice este în strânsă legătură cu
precipitaţiile căzute şi oscilaţiile nivelului apei din râul Hîrtibaciu şi din celelalte pâraie din
zonă.
Zona de versant este întâlnită în toate cele trei localităţi şi este caracterizată atât de
prezenţa depozitelor cuaternare (deluvii, proluvii) alcătuite din pământuri cu fracţiune
granulometrică fină: argile şi prafuri, de obicei plastice, cu consistenţă medie, cât şi din
depozite sarmaţiene, reprezentate prin alternanţe de argile cu marne, nisipuri şi gresii ce au,
în cele mai multe cazuri, capacităţi portante mari. Apa subterană a fost întâlnită la adâncimi
cuprinse între 2,00-4,00m, uneori putând să apară sub formă de izvoare dinspre versanţi.

2.2.5. Riscuri naturale
Conform reglementării tehnice Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi
de proiectare , indicativ P 100/2008, hazardul seismic pentru proiectare este descris de
valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului ag determinată pentru intervalul mediu
de recurenţă de referinţă (IMR) corespunzător stării limită ultime, valoare numită acceleraţia
terenului pentru proiectare. Condiţiile locale de teren sunt descrise prin valorile perioadei de
control (colţ) Tc a spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului considerat. Pentru zona
Agnita, parametrii sus-menţionaţi au următoarele valori:
 Ag =0,16 cm/s2 pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă
IMR=100ani;
 Perioadă de colţ Tc =0,7 sec.
Conform STAS 11 100/1-93:

Zonarea seismică a României , zona Agnita se

încadrează în zona de intensitate seismică VII pe scara MSK, cu o perioadă de revenire de
minim 50 ani.
Alunecări de teren
Dintre fenomenele naturale care se manifestă în zona studiată, importanţă deosebită
prezintă alunecările de teren.
Alunecările de teren sunt procese de deplasare ale unor mase de pământ pe versanţi,
în lungul unor planuri care le separă de partea stabilă a versantului, numite suprafeţe de
alunecare.
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Intreg Podişul Hîrtibaciului reprezintă o regiune clasică de alunecări de teren, prezente
într-o gamă variată de tipuri sub aspectul mecanismului de manifestare, al profunzimii şi
dimensiunilor maselor dislocat, al formei în plan orizontal şi vertical, al vârstei şi gradului de
stabilizare, etc.
Cele mai răspândite dintre alunecările vechi sunt glimeele, care sunt alunecări
consecvente, dar şi insecvente, cu lungimi de 2-5km şi lăţimi ce nu depăşesc 3,5km, cu
deluviul de alunecare dispus în trepte. Analizele efectuate le-au stabilit a fi din pleistocen sau
holocen inferior. Se produc în partea superioară a versanţilor şi numai uneori ajung până la
albia râurilor. Cele mai numeroase şi mai mari se găsesc în depozitele sarmaţiene sau în
locurile unde ponţianul se află în contact cu sarmaţianul. Alunecări de acest tip se formează şi
astăzi, în special pe versanţii despăduriţi şi după perioade cu puternică umectare, dar
dimensiunile lor sunt mult mai reduse. Alunecările superficiale afectează deluviul şi uneori
roca pe grosimi mici, sunt consecvente, producându-se pe suprafeţe defrişate. Pe dealurile
mai înalte ele se declanşează de obicei primăvara, îndeosebi când perioada dezgheţului
coincide cu cea a ploilor. Masa se deplasează pe pat plastic-geliv.
O frecvenţă mare o au şi alunecările noi, superficiale, numite surpături de către
localnici, cele din generaţiile mai tinere(1970,1975) atrăgând atenţia prin petele alburii ale
râpelor de desprindre.
În funcţie de gradul de activitate, alunecările se diferenţiază în:
─ alunecări stabilizate - când alunecarea este veche şi nu prezintă condiţii pentru
reluarea mişcării.
─ parţial stabilizate - caracterizate printr-un potenţial evident de reactivare.
─ active – caracterizate prin faptul că procesul de deplasare a materialului pe versanţi
este în curs de desfăşurare.
Un alt fenomen, întâlnit în cea mai mare parte în extravilan este eroziunea hidrică şi
eoliană.
Eroziunea solului reprezintă procesul de pierdere a particulelor fine de sol, de regulă
bogate în nutrienti, prin actiunea apei sau a vântului. Eroziunea este considerată una dintre
cele mai complexe forme ale degradării solului în raport cu gradul de manifestare, în special
pentru terenurile aflate

în pantă. În declanşarea şi intensificarea proceselor erozionale,

activitatea umană a avut un rol important, în special prin stabilirea modului de folosinţă a
terenului.
Eroziunea prin apă este accentuată şi de către acţiunea factorilor naturali, cum sunt cei
climatici, de exemplu ploile torenţiale cu intensitate ridicată în special în perioada mai-iunie.
Practicarea agriculturii convenţionale în zone deja afectate de eroziune sau care
manifestă risc ridicat faţă de aceasta nu face decât să intensifice degradarea solului şi a
mediului înconjurător. Procesele erozionale prin apă pe solurile cultivate sunt intensificate în
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special de lucrarea gresită a solului. De asemenea, paşunatul, dacă este practicat intensiv şi
neorganizat, întocmai ca şi defrişările exagerate, intensifică şi accelerează procesele
erozionale. Problemele cele mai stringente care se pun, faţă de acest proces al degradării
mediului ambiental, le reprezintă atât elaborarea, cât şi implementarea strategiei de
minimizare a eroziunii şi a măsurilor de prevenire pe termen lung.
În ceea ce priveşte adâncimea maximă de îngheţ, în zona amplasamentului studiat,
conform STAS 6054/77 aceasta are valori cuprinse între 0,90–1,00 m de la cota terenului
natural.
Referitor la riscul de încărcare a construcţiilor la vânt şi zăpadă se fac următoarele
precizări:
Conform STAS 10101/21-92, zona amplasamentului studiat se încadrează în zona de
zăpadă A, greutatea de referinţă a stratului de zăpadă, corespunzătoare perioadei de revenire
de 10ani fiind: gz = 0,9KN/mp.
Conform STAS 10101/20-90, teritoriul administrativ al oraşului Agnita se încadrează în
zona de vânt A, cu o valoare a presiunii dinamice de bază stabilizată, la înălţimea de 10m
deasupra terenului plat (deschis): gv = 0,30KN/mp.

Inundaţiile reprezintă fenomenul de acoperire a terenului cu un strat de apa in
stagnare sau mişcare, care prin mărimea si durata lor provoacă victime umane si distrugeri
materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-economice din zona afectată.
În urma derulării studiului hidrologic de inundabilitate s-au identificat aspecte negative
privind gestiunea apelor:
- s-au identificat zone inundabile în proximitatea zonelor de locuinţe şi chiar alocuri
suprapuneri (în cazul localităţilor Ruja şi Coveş);
-

albiile minore nu sunt întreţinute corespunzător ;

-

prezenţa unei vegetaţii abundente care împiedică scurgerea naturală a apelor.

-

s-a identificat
Coveş.

necesitatea unor lucrări hidrotehnice în special în satele Ruja şi
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Relaţii în teritoriu

2.3.1. Amplasament şi vecini:
Oraşul Agnita este situat în partea de est a judeţului Sibiu, reprezentând, împreună cu
Mediaş, Dumbrăveni şi Copşa Mică, un pol de dezvoltare urbană în această parte a judeţului.
Oraşul se învecinează cu alte unităţi administrative, după cum urmează:
 la nord: comuna Biertan;
 la nord - est: comuna Laslea;
 la est: comuna Merghindeal;
 la sud: comuna Chirpăr.
Reperele principale de amplasament sunt:
 intersecţia DJ 106 cu DJ 143 A;
 intersecţia DJ 106 cu DJ 105;
 intersecţia DJ 106 cu DJ 105 D;
 intersecţia DJ 106 cu DC 31;
2.3.2. Relaţii în interiorul teritoriului administrativ:
Drumurile judeţene asigură posibilităţile de comunicaţie cu toate zonele ţării şi cu
străinătatea. Drumurile locale care se desprind din cele două drumuri naţionale asigură
legătura cu localităţile aparţinătoare, Ruja şi Coveş.
Drumul judeţean DJ 106 traversează centrul oraşului de la SV la NE. Deşi reprezintă un
reper tehnic şi economic al oraşului, a constituit şi constituie un important factor poluator:
zgomot, mirosuri, incomodarea circulaţiei pietonale, scurgeri de materiale.
2.3.3. Relaţii cu exteriorul:
Oraşul Agnita are relaţii în teritoriul judeţului Sibiu, în afara acestuia şi în afara ţării:
-

cu municipiul reşedinţă de judeţ, relaţiile sunt, în cea mai mare parte,
administrative, dar şi de altă natură: învăţământ superior, sănătate, cultură,
cult, muncă.

-

cu municipiul Mediaş, relaţiile sunt de colaborare şi prietenie, cu perspective
posibile în ceea ce priveşte alăturarea lor; cu Mediaşul se derulează acţiuni şi
proiecte comune, iar piaţa (bunurilor, serviciilor, forţei de muncă) tinde, de
asemenea, să se unifice.

În afara graniţelor ţării, oraşul are relaţii de prietenie cu oraşul Chateau Thierry din
Franţa si oraşul Wernigerode din Germania cu care este înfrăţit.
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Oraşul Agnita întreţine relaţii de colaborare cu comunele învecinate, în scopul
dezvoltării economico-sociale unitare a zonei; astfel au luat fiinţă următoarele asociaţii
intercomunitare:
a) Asociaţia "Consorţiu de Dezvoltare Intercomunitară Sibiu-Agnita"
Formată din consiliile locale, Agnita, Alţâna, Chirpăr, Marpod şi Nocrich reprezentate
prin primari, asociaţia are ca obiect principal de activitate administrarea liniei înguste de cale
ferata Sibiu-Agnita.
b) Asociaţia „GAL Microregiunea Hârtibaciu”

Societăţi comerciale cu capital public:
În direcţia dezvoltării relaţiilor cu municipiul Mediaş, cu oraşul Dumbrăveni şi cu oraşul
Agnita, se menţionează participarea Consiliului Local Agnita la înfiinţarea societăţii cu capital
public S.C. „APA TÂRNAVEI MARI” S.A. Mediaş - operator zonal în domeniul alimentării cu
apă potabilă şi respectiv, al canalizării apelor uzate;
2.3.4. Disfuncţionalităţi:
Relaţiile în teritoriu ale oraşului Agnita, stabilite istoric, până la această dată sunt
satisfăcătoare şi fac din oraş un sistem deschis, cu activitate internă specifică, cu intrări şi
ieşiri de bunuri materiale şi imateriale. Îmbunătăţirea relaţiilor în teritoriu se poate face în
direcţiile următoare:
1. Să se dezvolte relaţiile de colaborare cu oraşele Mediaş, Copşa Mică şi Dumbrăveni
pentru ca împreună să consolideze polul urban din nord - estul judeţului Sibiu. Colaborarea
poate avea loc pe diverse probleme:
 exploatarea infrastructurii de apă şi canalizare;
 proiecte comune privind căile majore de comunicaţie, gestionarea deşeurilor şi
salubrizarea oraşului şi măsuri antipoluare - reconstrucţia mediului;
 proiecte culturale comune pentru punerea în valoare a zonei istorice şi
promovarea turismului.
2. Îmbunătăţirea relaţiilor cu comunele vecine, relaţii care în acest moment sunt cu
predilecţie, economice şi culturale;
3. Îmbunătăţirea relaţiilor cu oraşul reşedinţă de judeţ, Sibiu. Oraşul Sibiu - capitală
culturală europeană, oferă o gamă largă de oportunităţi populaţiei din Agnita începând cu
oferta de locuri de muncă şi continuând cu: învăţământul mediu şi superior, sănătate, culte,
petrecerea timpului liber, organisme ale Ministerului de Interne, alte organisme ce deservesc
viaţa economico-socială a judeţului. Îmbunătăţirea acestui tip de relaţie depinde, în foarte

S.C. ASSA GRUP S.R.L.

P.U.G. ORAŞUL AGNITA

mare măsură, de administraţia publică locală, care are posibilitatea de a derula acţiuni
speciale cu rol formativ şi informativ.
2.4 Potenţialul economic
2.4.1. Consideraţiuni generale:
Oraşul Agnita beneficiază de un potenţial natural, economic şi demografic important
care a determinat dezvoltarea unor funcţiuni economice de bază, în special ale industriei
prelucrătoare, dar şi în agricultură, silvicultură şi turism.
În prezent se pot distinge trei axe potenţiale mari de dezvoltare economică ale
oraşului:
- sectorul industriei prelucrătoare (fabricarea încălţămintei, tăbăcirea şi finisarea pieilor,
prelucrarea lemnului şi fabricarea mobilei) având ca avantaje principale,

existenţa bazei

tehnico materiale din marilor întreprinderi înfiinţate înainte şi în perioada comunistă şi forţa de
munca calificată.
- turismul, în prezent există infrastructura veche a căii ferate înguste Sibiu – Agnita
care poate fi transformată în circuit turistic (mocăniţa). Avantaje: pe traseul menţionat exista o
salbă de biserici fortificate, existenţa a numeroase festivaluri şi evenimente folclorice bine
conservate, ansamblul peisagistic, cu dealuri line şi păduri de foioase, precum şi avifauna din
zonă. Starea actuală a acestei căi ferate este necorespunzătoare fiind inundată de vegetaţie
şi în unele locuri acoperită de drumuri asfaltate.
- agrozootehnia care permite atât cultivarea plantelor cât şi creşterea animalelor. În
prezent nu există o dezvoltare puternică a acestui sector “pe verticală” astfel încât să includă
şi unităţi de procesare şi de comercializare.
În oraşul Agnita în ultimii 20 ani nu au existat investiţii majore, datorită poziţiei sale
geografice şi accesului din exterior destul de dificil.
La data elaborării prezentului PLAN URBANISTIC GENERAL activitatea economică a
oraşului Agnita este afectată de criza economică mondială, astfel că marea majoritate a
industriei din oraş şi-a redus sau încetat activitatea.
În prezent potenţialul economic al zonei depinde şi va fi accentuat şi de demararea
unei investiţii de 6 mil. euro în reabilitarea şi modernizarea arterei principale a oraşului.
Investiţia reprezintă întregul buget al oraşului Agnita pe 4 ani, şi va atrage atât forţa de
munca din zonă cât şi valorificarea unor materiale de construcţii.
Prin acest proiect, Agnita poate continua polarizarea economiei din centrul şi estul
judeţului Sibiu (este singurul oraş cu potenţial real de creştere economică din această parte a
judeţului) deoarece drumul judeţean DJ 106 şi artera principală a oraşului Agnita care vor fi
modernizate cu fonduri europene, pot constitui cea mai scurtă legătura intre Coridorul IV Pan
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European (frontiera Nădlac – Arad – Deva – Sibiu – Ploieşti – Bucureşti) şi Autostrada
Transilvania (frontiera Borş – Cluj Napoca – Tg. Mureş – Braşov – Ploieşti).
Demararea proiectului „Mocăniţa”, pentru care în prezent există serioase preocupări
pentru găsirea surselor de finanţare, poate schimba situaţia actuală atât în zonă (Valea
Hîrtibaciului) cât şi în oraşul Agnita valorificând-se

un important potenţial turistic şi

dezvoltarea atât a infrastructurilor de cazare cât şi a celor de agrement şi alimentaţie publică.
În prezent activitatea economică a oraşului conform tabelului nr. 2.4.1 se rezumă la
activităţi desfăşurate în industrie, deservirea generală a localităţii (administraţie, învăţământ.
sănătate, energie) şi comerţ - servicii.
tabelul nr. 2.4.1
populaţia ocupată pe principalele domenii economice
ale oraşului Agnita
Nr.

SECTOR ACTIVITATE

NUMĂR PERSOANE

crt.

PROCENTE %

OCUPATE
(cu aproximaţie 2009)

1

INDUSTRIE

2

1355

57.42%

AGROZOOTEHNIE

20

0.84%

3

CONSTRUCŢII

68

2.88%

4

TRANSPORTURI

45

1.91%

5

SERVICII

135

5.72%

6

COMERŢ

235

9.96%

7

DESERVIRE GENERALĂ A LOCALITĂŢII

502

21.27%

2360

100.00%

TOTAL POPULAŢIE OCUPATĂ

Reprezentare grafică tabel 2.4.1
S truc tura populatiei oc upate din oras ul Ag nita pe
domenii
indus trie
21,27
agro-z ootehnie
c ons truc tii
trans port
9,96
57,42
5,72
1,91
2,88
0,85

s ervic ii
c omert
des ervirea generala a
loc alitatii
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Procentul ridicat al populaţiei implicate în „deservirea localităţii” se explică prin existenţa
unui număr mare de locuitori din jur care apelează la serviciile din oraş (spital, învăţământ,
judecătorie, administraţie financiară etc).
Oraşul Agnita

are un potenţial economic şi o structură socio-demografică care-i

permite pe viitor să rămână un oraş în măsură să asigure un nivel mediu spre ridicat de trai.
Domeniile în care credem că va evolua activitatea economică a oraşului vor fi industria
prelucrătoare prin eforturi de retehnologizare şi modernizare a bazei existente, turismul prin
înscrierea oraşului intr-un circuit turistic zonal, şi agricultura prin crearea de unităţi
procesatoare ale producţiei primare.
În cea ce priveşte turismul, acesta poate demara în perioada următoare, prin atragerea
de fonduri structurale lansate deja, urmând ca activitatea turistică să atragă după sine şi
dezvoltarea comerţului, a serviciilor şi transporturilor.
În analiza atentă a potenţialului economic real al localităţii, s-au avut în vedere
următoarele laturi ale activităţii economice:
1. Producţia industrială;
2. Producţia agrozootehnică;
3. Construcţiile;
4. Transporturile;
5. Serviciile;
6. Comerţul;
7. Deservirea generală a localităţii.
2.4.2. Producţia industrială:
Profilul industriei actuale a oraşului Agnita îşi are originea în tradiţia meşteşugărească
de altădată a breslelor tăbăcarilor, cizmarilor, croitorilor, dogarilor şi olarilor, care încă din anul
1280 imprimau oraşului o economie semi-rurală.
Astăzi industria care şi-a păstrat intr-o anumita măsura profilul înglobează activitatea
unei părţi importante a populaţiei (60%) şi este reprezentată prin următoarele ramuri:
o fabricarea încălţămintei
o tăbăcirea şi finisarea pieilor
o prelucrarea lemnului şi fabricarea mobilei;
o fabricarea firelor, confecţii - tricotaje;
o prelucrări mecanice prin aşchiere,
o fabricarea altor articole din hârtie şi carton
Câteva mari societăţi comerciale din prezent (Incstar, Agnitex, ) îşi au originea intre anii
1870-1920, şi au cunoscut multiple transformări

în cea ce priveşte forma de proprietate

(cooperaţii meşteşugăreşti, societăţi anonime, societăţi naţionale, societăţi comerciale) însă
trebuie remarcat faptul ca unele şi-au păstrat obiectul de activitate şi în prezent, beneficiind
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astfel, de o experienţă îndelungată şi de un atu în faţa concurentei. Astfel, putem aprecia că
evoluţia oraşului se poate contura şi pe viitor tot în jurul acestor industrii de baza, chiar dacă,
acestea în prezent trec printr-o criza financiară conjuncturală.
În perioada comunistă procesul de industrializare a continuat cu înfiinţarea
întreprinderii FIPA SA, iar după 1989 au apărut câteva întreprinderi din domeniul industriei
lemnului şi fabricării mobilei (VICLA S.R.L. şi ELEGANT LIGNUM S.R.L.).
Cele mai multe societăţi comerciale înfiinţate în ultimii 10-15 ani, sunt de mici
dimensiuni (microîntreprinderi şi întreprinderi mici) şi acţionează în sectorul terţiar.
Potenţialul economic al întreprinderilor existente în prezent este semnificativ; în
condiţiile funcţionarii lor la capacitatea maxima, cu respectarea mediului, pot asigura pe viitor
un mediu economic sănătos, cu un nivel ocupaţional ridicat , al populaţiei din oraş.
Potenţialul economic al acestor industrii cu tradiţie şi experienţă îndelungată va putea fi
valorificat mai ales prin crearea unor legături facile ale oraşului cu exteriorul (regional şi
european).
Disfuncţionalităţile care s-au creat în procesul de dezvoltare al industriilor oraşului
sunt următoarele:
o

Întreprinderile mari dezvoltate în sistemul comunist, care au avut pondere mare în
economia oraşului si-au redus simţitor activitatea, unele fiind chiar în stadiul de
faliment iar întreprinderile noi create au o pondere nesemnificativă a personalului
angajat, nereuşind sa atragă

surplusul de forţa de muncă rezultat în urma

disponibilizărilor;
o

O parte din zona urbanistică centrala aferentă funcţiunii economice este
neatractivă, ca urmare a resturilor fostei economii (comuniste) şi ca urmare a
faptului că nu s-au derulat acţiuni sistematice de reconstrucţie a mediului în zonă
(râul Hîrtibaciu);

o

Planul Urbanistic General existent nu asigură alte zone, suficient de ample, care să
constituie o alternativă la zonarea actuală, pentru amplasarea obiectivelor
industriale (gen parc industrial, zonă liberă);

o

Profilul industrial actual este prin natura sa nepoluant.

Completarea industriei actuale cu industrii alternative, nepoluante, poate conduce în
viitor la o dezvoltare uniformă, omogenă a economiei oraşului sub aspectul de protecţie a
mediului.
De asemenea se impune şi dezvoltarea domeniului construcţiilor, micilor industrii, ale
atelierelor meşteşugăreşti, procesatorilor agricoli, ca o alternativa pentru populaţia ocupată în
industria prelucrătoare locală (care în situaţiile de reducere a activităţii generează şomaj), dar
şi pentru o mai redusă dependentă a oraşului de acest sector.
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2.4.3. Agricultura şi serviciile conexe ale acesteia:
Activităţile agricole practicate în mod organizat, în afara celor de pe lângă gospodăriile
populaţiei, implică foarte puţine persoane active (mai puţin de 1%) în oraşul Agnita şi produce
sub 0,5% din veniturile obţinute din activităţi economice.
Totuşi agricultura practicată în cadrul gospodăriilor populaţiei din mediul urban şi rural
asigură o mare parte a consumului propriu dar reprezintă si o sursa pentru populaţia urbană
aflată în şomaj.
Compoziţia suprafeţei agricole a oraşului, formata în proporţii egale din teren arabil şi
păşuni-fâneţe, oferă posibilitatea atât pentru producţia de nutreţ pentru hrana animalelor cât
şi a păşunatului acestora, permiţând astfel creşterea integrata a animalelor în special a
taurinelor.
Integrarea agriculturii în forme de practicare a agroturismului, menţinerea unor
capacitaţi rudimentare de practicare a agriculturii şi protejarea mediului sunt opţiuni
economice reale ale acestui sector în oraşul Agnita.
Disfuncţionalităţile manifestate în domeniul agricol sunt următoarele:
o

Structurile productive de tip comunist - fostele C.A.P.-uri şi I.A.S.-uri au decăzut,

nu înainte de a compromite ideea de asociere, motiv pentru care, fondul funciar agricol este
fărâmiţat în prezent, fără perspective de realizare a unor asocieri eficiente; ideea de ferma
economică este combătută de gospodăria de subzistentă/autoconsum;
o

Inexistenta unor grupuri de producători sau unităţi de preluare a producţiei

agricole are drept rezultat valorificarea ineficientă a producţiei agricole: sub forma de troc,
ocazional în preajma gospodăriilor sau la târg prin intermediari.

2.4.4. Construcţiile
La

data

elaborării

prezentului

PUG

(2009)

construcţiile

civile,

industriale,

agrozootehnice, edilitare şi gospodăreşti sunt afectate puternic de criza economica mondială
absorbind o mică parte din forţa de muncă (cca. 3% ) fata de alte perioade (2008) când se
ajungea la un procent de cca. 10%.
În prezent la nivel de oraş se realizează lucrări de finisare şi racordare la locuinţele
începute în anul precedent, neexistând proiecte majore de construire a unor obiective şi care
să demareze în acest an.
Lipsa locuinţelor accesibile tinerilor, regimul juridic al actualei policlinici pentru medicii
de familie, au determinat autorităţile sa realizeze proiecte în acest sens, astfel se
preconizează construirea unei policlinici şi

a unui bloc ANL. De asemenea în lipsa unei

dezvoltări durabile a oraşului se evidenţiază lipsa unor clădiri cum ar fi : supermarketuri,
centre de pregătire profesionala, locuri de divertisment, etc.
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Rolul construcţiilor, de a asigura revitalizarea celorlalte ramuri economice, precum şi
amploarea acestora din ultimii ani, datorată atât lipsei de locuinţe cât şi profitabilităţii
domeniului, va conduce în următorii 4 ani, la o populaţie ocupată în acest domeniu de cca.
20%.
Principalele disfuncţionalităţi manifestate în domeniul construcţiilor sunt:
o

Actualul Plan Urbanistic General nu alocă terenuri suficiente pentru amplasarea

unor unităţi mari, în domeniul depozitării materialelor de construcţie;
o

Nu s-au constituit încă, structuri mari de operare în domeniul construcţiilor, deşi

acestea ar fi putut absorbi o cantitate mare de forţă de muncă mai puţin calificată sau
calificată în alte domenii, disponibilizată în ultimii ani;
o

Nu s-au dezvoltat unităţi de extracţie a materialelor de construcţie (din resurse

locale), care sa fie valorificate pentru construcţii.
Dezvoltarea pe viitor a activităţilor în domeniul construcţiilor în oraşul Agnita are la
bază şi faptul că în prezent se desfăşoară ample programe de investiţii, finanţate din fonduri
europene şi care, în cea mai mare parte, conţin componenta “Lucrare de construcţii - montaj”.
2.4.5. Transportul de mărfuri şi persoane
Poziţia oraşului Agnita în Judeţul Sibiu este mai degrabă acea de localitate izolată
decât tranzitată. Funcţia oraşului, de centru urban de dezvoltare intercomunală atrage
necesitatea deplasării de persoane înspre şi dinspre oraş în localităţile rurale din jur .
Traficul prin localitate (artera principală) permite accesul dinspre oraşe mai mari la
unele localităţi de mici dimensiuni şi invers, şi nu generează o circulaţie intensă; cea mai
importantă rută este cea spre capitala de judeţ care în prezent se află în reabilitare.
Populaţia ocupată în acest sector reprezintă cca. 2% din populaţia activă a oraşului, si
obţine din această activitate venituri stabile, la nivelul mediu al economiei naţionale.
Societăţile comerciale care au ca obiect de activitate “transportul şi depozitarea
mărfurilor” au în cea

mai mare parte sediul în alte localităţi. Există un număr limitat de

societăţi de transport local de călători, în condiţiile în care aproape jumătate şi-au încetat
activitatea numai în acest an din motive de neperformanta a rutelor.
Potenţialul de transport al localităţii va fi mai evident în momentul în care drumul
judeţean DJ 106 şi artera principală a oraşului Agnita vor fi modernizate În prezent proiectele
se afla în faza de demarare a activităţilor.
Principalele disfuncţionalităţi care se manifestă în această ramură economică sunt:
o

Inexistenta posibilităţii de transport

CFR Marfa precum şi căile de acces de

proasta calitate ale oraşului sunt în defavoarea atragerii de investitori străini.
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Transportul interurban de mărfuri şi persoane se realizează de către companii

din interiorul şi exteriorul localităţii. Transportul de persoane nu este foarte profitabil deoarece
nu se pot stabili curse de linie care sa tranziteze oraşul spre alte oraşe mai mari.
o

Existenţa unei pieţe de tip oligopol în

neadecvată în ansamblul ei, lipsa veniturilor,

transporturile locale, infrastructura

determină o lipsă de mobilitate a agenţilor

economici şi a cetăţenilor; în acest moment, când resursele financiare ce ar putea înviora
activitatea sunt insuficiente şi informaţiile privind cererea de transport sunt neconcludente, nu
se pot elabora strategii şi nici dispune măsuri imediate eficiente.
2.4.6. Serviciile, în diverse domenii (bancar, telefonie, coafură, frizerie, cablu,
internet, servicii comunale etc.), sunt slab reprezentate în oraş, din motive care ţin atât de
iniţiativa privată (nu sunt profitabile) cât şi de gradul de educaţie al populaţiei în acest sens, o
mare parte preferând internalizarea acestora.
Serviciile care sunt oferite şi cumpărate sunt cele de strictă necesitate fiind suficiente
pentru a satisface nevoile populaţiei, la nivelul cerinţelor actuale. În acest domeniu se pot
manifesta, în perioada viitoare, schimbări fundamentale în structură şi calitate. Consumul de
servicii este un indicator esenţial pentru caracterizarea „calităţii vieţii”, intr-o anumita zona,
alături de protecţia mediului înconjurător şi relaţiile optime serviciu - loisir, iar internalizarea
acestora (organizarea şi efectuarea serviciilor în interiorul companiei sau a gospodăriei) poate
spori mascat costurile.
Plecând de la ipoteza că, gradul de solicitare a serviciilor este direct proporţional cu
nivelul veniturilor şi ţinând cont de actuala criză economică, se poate aprecia ca nivelul scăzut
al acestora în oraşul Agnita este doar conjunctural, pe viitor cererea şi oferta de servicii poate
evolua.
Disfuncţionalităţile care se simt în domeniul serviciilor sunt:
o

la fel ca în întreaga economie, în oraşul Agnita nu s-a conturat o ofertă
consistentă a serviciilor; în prezent, acestea sunt oferite la nivel minim, puţin
diversificate, unele lipsind cu desăvârşire, datorită cerinţelor scăzute ale
populaţiei;

o

şi în oraşul Agnita serviciile se aliniază disfuncţionalităţilor şi eşecurilor
manifestate în sectoarele direct productive, astfel că acestea se dezvoltă
neorganizat, în spaţii improvizate şi neamenajate corespunzător, având ca ţinta
o populaţie cu venituri medii sau mici şi, în parte, nesigure;

o

serviciile informaţionale, apărute în ultima perioadă şi care sunt pe cale de a
restructura clasificarea ramurilor economiilor naţionale, şi conturarea unui nou
sector (sectorul IT) sunt reprezentante la nivel redus;
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serviciile sociale (ocrotirea sănătăţii, învăţământ, apărare, etc.) se derulează prin
structuri statale, în ritmul economiei naţionale, fără a avea o concurenta
puternica în domeniul privat.

o

serviciile de presa şi distribuţie ale presei în oraşul Agnita sunt deficitare,
acestea conducând la o informare slabă a locuitorilor. Lipsa informaţiei în secolul
nostru produce mari disfuncţionalităţi, uneori cetăţenii pierzând anumite drepturi
şi oportunităţi tocmai datorita lipsei canalelor media şi accesului la informaţii
publice.

În scopul relevării unor deficienţe, prezentam în continuare o structură optimă minimă
a serviciilor pentru etapa viitoare, în care se presupune ca oraşul va cunoaşte o dezvoltare
armonioasa cu menţiunea ca unele din serviciile de mai jos în prezent există, însă sunt oferite
fie intr-un regim concurenţial necorespunzător.
a) Servicii de piaţă adresate agenţilor economici:
o servicii bancare;
o tranzacţii imobiliare;
o închiriere maşini şi echipamente fără operator;
o informatică şi activităţi conexe;
o activităţi juridice, contabile, consultanţă economică;
o arhitectură, inginerie, asistenţă şi consultanţă tehnică;
o asigurare de bunuri şi persoane;
o

publicitate;

o salubritate;
o întreţinere şi curăţenie;
o selecţie şi plasare forţă de muncă;
o catering;
o investigaţie şi protecţie;
o manipulări de bunuri;
o alte servicii.
b) Servicii de piaţă adresate populaţiei:
o asigurare de viaţă, sănătate, risc, servicii bancare;
o moteluri, hoteluri, pensiuni, campinguri;
o transport intern şi internaţional;
o alimentaţie publică (restaurante, baruri, cafenele, cofetării, cantine);
o agenţii de turism;
o închirieri de bunuri;
o activităţi foto, traduceri, secretariat;
o distribuţie presa scrisa , activităţi radio, t.v.;
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o sport şi fitness;
o servicii de înfrumuseţare, coafură
o servicii de pregătire profesională şi educaţie continuă.
Carenţele la nivel de servicii oferite în oraşul Agnita, pot reieşi şi din analiza
principalelor domenii de activitate ale firmelor din oraş, prezentate în tabelul „Lista operatorilor
economici cu sediul în localitatea Agnita”. Aceste carenţe pot constitui un potenţial, în sensul
de oportunitate, ce va putea fi identificată si valorificată de posibili întreprinzători în viitor.

2.4.7. Comerţul:
Ca funcţie economică (cumpărare - vânzare), comerţul înseamnă transferuri de mărfuri
pentru a primi, în contrapartidă, bani; acesta reprezintă o latură importantă a activităţii
economice în Agnita şi înglobează cca 10 % din populaţia activă a oraşului.
S-au identificat toate componentele unui comerţ civilizat: comerţ cu ridicata şi comerţ cu
amănuntul, pentru produse industriale şi alimentare. Pentru unele produse de folosinţă
îndelungată, cetăţenii oraşului accesează piaţa din Mediaş sau Sibiu.
În general, activitatea de comerţ asigură populaţiei ocupate venituri constante, chiar
dacă sunt relativ mici faţă de alte sectoare de activitate.
Comerţul se desfăşoară în spatii reduse ca dimensiune specifice clădirilor de pe artera
principala a oraşului; sunt expuse spre vânzare mărfuri variate şi de calitate medie, în condiţii
de igienă normale şi de orare de deservire corespunzătoare.
Amplasamentele utilizate sunt distribuite, în cea mai mare parte, central, dar şi în
zonele mărginaşe, asigurând satisfacerea necesităţilor de consum a populaţiei.
Privitor la activitatea de comerţ , se pot face următoarele observaţii:


prin natura sa, comerţul are cea mai mare mobilitate şi capacitate de adaptare la

cerinţele pieţii; stimularea consumului prin utilizarea unor tehnici speciale de marketing
(reclamă şi publicitate, aprovizionarea cu mărfuri de calitate, vânzare directă etc.) este
plafonată de resursele financiare limitate ale comunităţii de cumpărători.
Ca mai toate resursele de care dispune omenirea, resursele financiare sunt restrictive,
cu atât mai mult în oraşul Agnita, determinând un anumit nivel al consumului;


în structura cheltuielilor populaţiei, şi respectiv, în structura comerţului din

localitate, bunurile de larg consum reprezintă o pondere foarte mica.
Ponderea acestui indicator reprezintă un aspect

negativ şi arată că sunt mari

disfuncţionalităţi la nivelul altor ramuri şi că populaţia oraşului nu exercită funcţia de investire,
ca urmare a lipsei fondurilor.


structura sorto tipo dimensională a mărfurilor expuse determină şi formează

gustul şi, totodată, este influenţată de nivelul de educaţie a consumatorilor, această
determinare reciprocă fiind foarte elastică;
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comerţul cu amănuntul reprezintă ponderea ce mai mare în comerţul oraşului, iar

comerţul cu ridicata se practica la un nivel scăzut, ceea ce reprezintă o disfuncţionalitate,
obligând detailiştii sa parcurgă distante mari pentru aprovizionare.


unităţile de comerţ cu amânuntul de dimensiuni mici cu o oferta variată dar în

cantităţi şi modele reduse, răspândite în zonele de proximitate, practică preturi mult mai mari
fată de centrele comerciale moderne de tip supermarket sau mall-uri pentru articolele textile.
PUG-ul actual ar trebui să prevadă zone de shoping, areale concentrate, de unităţi
comerciale. Concurenţa crescută în astfel de zone comerciale ar impune şi un preţ scăzut în
beneficiul populaţiei dar şi o calitate mai mare a mărfurilor şi deprinderea unei comportament
civilizat de cumpărare (cumpărături de week-end, cumpărături pentru perioade mai lungi în
cantităţi economice, produse semipreparate etc.)
Potenţialul comercial al oraşului Agnita este asigurat de oportunitatea construirii unui
supermarket de mare dimensiune (dintr-un mare lanţ european); situat intr-o zonă uşor
accesibilă cu areal de parcare, acesta ar avea un potenţial de piaţa de cca 8000 locuitori,
mai ales ca în urma sondajului efectuat în localitate un procent de peste 90 % dintre
respondenţi au agreat ideea de a se construi un astfel de obiectiv comercial, care va însemna
atât calitatea în alimentaţie cat şi economii semnificative şi un stil modern de a cheltui.
2.4.8. Deservirea generală a localităţii, sub aspectele: administraţie, învăţământ,
cultură, sănătate, cult, gospodărire comunală, este asigurată de cca 21% din populaţia activă,
la standardul mediu specific unui oraş de categorie corespunzătoare.
Desfăşurarea acestor activităţi de interes general este susţinută de o infrastructură
medie, asupra căreia s-a intervenit în ultimii ani, din iniţiativa administraţiei publice locale. În
această direcţie s-au derulat şi sunt în curs de derulare programe de finanţare, care au ca
ţintă finală satisfacerea nevoilor populaţiei privind învăţământul, sănătatea, cultul, cultura,
gospodărirea comunală şi petrecerea timpului liber.
Privitor la această activitate, se pot face următoarele observaţii:
−

pe linie administrativă, instituţiile, începând cu instituţia primarului, sunt
constituite în conformitate cu normele naţionale, corespunzător rangului
oraşului;

−

disfuncţionalitatea de bază care se manifestă şi în oraşul Agnita , la fel ca în
întreaga ţară, este dată de ponderea, relativ mare, a populaţiei ocupate în
acest sector.

Îmbunătăţirea activităţii de deservire generală în oraşul Agnita se va realiza treptat, si
în ritmul impus de administraţia centrală.
În oraşul Agnita funcţionarul public îşi îndeplineşte atribuţiunile care-i revin de a informa
exact şi simplu, cetăţenii, de a-i primi în audienţă cu scopul rezolvării problemelor pe care le
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expun şi de a-i consulta pe aceştia în problemele care-i privesc, pe toţi, fără nici un fel de
discriminări.
Pe linia îmbunătăţirii activităţii de deservire generală a activităţii, actuala administraţie a
luat o serie de măsuri de reorganizare internă, cu scopul de a satisface cât mai bine cerinţele
specifice, măsuri care au determinat câţiva paşi înainte:
o accesul mai facil la informare;
o afectarea de personal şi spaţiu pentru relaţia cu cetăţenii;
o atragerea unor importante fonduri de investiţie în măsură să reducă
numărul solicitanţilor pe ansamblul cerinţelor;
o derularea unor importante acţiuni de gospodărire comunală adresate celei
mai mari părţi a populaţiei;
o campanii de informare asupra planurilor strategice de dezvoltare a
oraşului;
o instituirea unei atmosfere, mai bune, de lucru cu cetăţenii.
În contextul celor prezentate până aici şi pentru a susţine ideea

că potenţialul

economic existent este în măsură să asigure continuitatea vieţii economico-sociale în oraşul
Agnita se anexează lista operatorilor economici, înregistraţi şi activi, la data de referinţă a
P.U.G.-ului (anul 2009).
Facem menţiunea ca un număr de aprox. 24 societăţi şi-au încetat activitatea până în
anul 2008, iar un număr de încă 38 societăţi numai în anul 2009. Acest lucru se datorează
crizei economice din anul elaborării actualului PUG, precum si a prevederilor codului fiscal
actual (impozitul forfetar) care diminuează posibilităţile financiare ale unor microîntreprinderi.
Peste 50% din societăţile comerciale ale oraşului Agnita îşi au sediul si funcţionează
de-a lungul arterei principale a oraşului respectiv străzile “M. Viteazul”, „1 Decembrie” sau
„Avram Iancu”.
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LISTA OPERATORILOR ECONOMICI
ORAŞUL AGNITA

NR.
CRT.

DENUMIREA AGENTULUI
ECONOMIC

C.U.I.
RO…

NUMAR
INREGISTRARE
REGISTRUL
COMERŢULUI
J32/223/1994

1

A & M IMPEX SRL

5278890

2

2A TEC SRL

17830912

J32/1103/2005

3

ADI DOI SRL

15691729

J32/1072/2003

4

15673536

J32/1044/2003

5

AGNETHELN MOBILA
TAPITATA SRL
AGNITA INVEST SRL

6
7

OBIECT ACTIVITATE
CONFORM COD CAEN

ADRESA DIN
LOCALITATEA
AGNITA

Comerţ cu ridicata al imbracamintei şi
încălţămintei
Comerţ cu ridicata al produselor chimice

STR. DEALULUI, Nr. 14

Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau închiriate
Fabricarea de mobila
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al
materialelor de construcţii şi echipamentelor
sanitare
Restaurante
Fabricarea altor articole textile

8907987

J32/540/1996

AGNITCOM SRL
AGNITEX SA

811428
779203

J32/663/1992
J32/9/1991

8

AGRO BIO SRL

14780895

J32/535/2002

9

AGRO MARSIB SRL

18257580

J32/1910/2005

10

AGRO POWER SRL

21540127

J32/658/2007

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetala
combinata cu creşterea animalelor)
Comerţ cu amânuntul al altor bunuri noi, în
magazine specializate
Cultivarea plantelor

11

ALEX GRUP CONSTRUCT SRL

17688100

J32/860/2005

Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

12
13

AMI ANDRE SRL
ANGHEL CONSTRUCT SRL

14836708
16915883

J32/647/2002
J32/1679/2004

14
15

APA TARNAVEI MARI SA
ARKTIC SRL

21779559
2580648

J32/893/2007
J32/2044/1992

Restaurante
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
Utilitate publica, aprovizionare cu apa
Comerţ cu amânuntul al articolelor de fierărie, al
articolelor din sticla şi a celor pentru vopsit, în
magazine specializate

STR. AVRAM IANCU,
Nr. 28
STR. CRISAN, Nr. 19
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 130
STR. MIHAI VITEAZU,
Nr. 65
STR. PIATA, Nr. 10
STR. 1 DECEMBRIE, Nr.
3-7
STR. CRISAN, Nr. 19,
ALEEA TEILOR, Nr. 13
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 146
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 137
PTA. REVOLUTIEI, Nr. 5
STR. FABRICII, Nr. 12

STR. AVRAM IANCU,
Nr. 43
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16

ARTIMED BIRCEA ET CALIN
SNC

4922593

J32/1885/1993

17

ASIGURARI DUSLEAG SRL

16969948

J32/1778/2004

18

AUTO GAMA SRL

19074580

J32/1431/2006

19
20

AUTOTRANSPORT SA
B & B COM IMPEX SRL

7051818
4846569

J32/4/1995
J32/1874/1993

21
22

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA
BARBAT & CO SNC

23

BENZI ADEZIVE SA,

811398

J32/220/1991

24

BERTI COM SRL

7759637

J32/651/1995

25

BEZACO SRL

8270484

J32/148/1996

26

BIO AGRO COM SRL

18463989

J32/344/2006

27

BIROU NOTARIAL BARBU
LENUTA
BRACOLATEX SRL
C & H SRL

20502761
4237922
2459019

J32/1157/1993
J32/600/1992

5245958

J32/262/1994

31

CABINET STOMATOLOGIC
DR.MORARU LUMINITA SRL
CAMELIA IMPEX SRL

RO7587949

J32/516/1995

32
33

CAMINANTE TRANS SRL
CAPITAL COM SRL

16459671
7923364

J32/809/2004
J32/717/1995

34

CARNEX SRL

5049269

J32/2085/1993

28
29
30

14825997
5433145

J32/605/2002
J32/441/1994

Comerţ cu amânuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi şi tutun
Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări
Comerţ cu amânuntul de piese şi accesorii pentru
autovehicule
Alte transporturi terestre de calatori
Comerţ cu amânuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi şi tutun
Alte activităţi de intermedieri monetare
Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv
lenjeria de corp)
Fabricarea altor articole din hârtie şi carton
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi şi tutun
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi
vopsirea blănurilor
Activităţi în ferme mixte (cultura vegetala
combinata cu creşterea animalelor)
Servicii notariat

STR. FABRICII, Nr. 38

STR. MIHAI VITEAZU,
Nr. 50
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 95
STR. GARII, Nr. 141
STR. FABRICII

STR. 1 DECEMBRIE, Nr.
1
STR. IZVORULUI, Nr. 2
STR. MIHAI VITEAZU,
Nr. 140
STR. FABRICII, Nr. 41

STR. AUREL VLAICU,
Nr. 52
STR. GRIVITA, Nr. 38
STR. PIATA, Nr. 6

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
Comerţ cu amânuntul al bunurilor de ocazie
vândute prin magazine
Activităţi de asistenta stomatologica

STR. BISERICII, Nr. 10
STR. FABRICII,

Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din
metale şi pietre
Transporturi rutiere de mărfuri
Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
iluminat şi alte articole de uz casnic, în magazine
specializate
Comerţ cu amânuntul al cărnii şi al produselor din
carne, în magazine specializate

STR. SCOLII, Nr. 18

STR. FABRICII

STR. FABRICII
STR. HOREA

STR. CLOSCA, Nr. 55
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Activităţi de testări şi analize tehnice

35

CASA PALTINUL SRL

18208544

J32/1804/2005

36

CLUB AS SRL

14717278

J32/474/2002

37
38
39

CODA TRANS SRL
COMIXTA SRL
CONS ADIMAR SRL

19135785
2687238
10517811

J32/1559/2006
J32/2370/1992
J32/262/1998

Comerţ cu amânuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse
nealimentare
Alte transporturi terestre de calatori
Fabricarea încălţămintei
Restaurante

40

CONSULTING MEDIA
ADVERTISING SRL
CONSUMCOOP AGNITA
SOCIETATE COOPERATIVA

18055947

J32/1515/2005

Activităţi ale agenţiilor de publicitate

810660

C32/8/2005

42

CONSUMCOOP HIRTIBACIU
SOCIETATE COOPERATIVA

2459140

C32/9/2005

43

14836716

J32/648/2002

44

CONTINENTAL IMPORT
EXPORT SRL
CORAL N & H SRL

Comerţ cu amânuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi şi tutun
Transporturi rutiere de mărfuri

2459230

J32/167/1992

45
46

CRINUL ALB SRL
DARI TRADE SRL

4479721
15754630

J32/1491/1993
J32/1195/2003

47

DENTPERFECT SRL

16918715

J32/1689/2004

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi şi tutun
Lucrări de demolare a construcţiilor
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi şi tutun
Activităţi de asistenta stomatologica

48

DIAMOND SRL

2580621

J32/2112/1992

Producţia de filme cinematografice şi vide

49

DIETZE CONSTRUCT SRL

19158614

50

DREMII SRL

6180296

J32/1215/1994

51

DUTA & CO SNC

4101040

J32/1132/1993

52

ELECTROCOM SRL

811053

J32/471/1992

53

ELEGANT LIGNUM SRL.

5098717

J32/100/1994

41

J32/1598/2006

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
Comerţ cu amănuntul al imbracamintei, în
magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor
proaspete, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor
electrocasnice, în magazine specializate
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din
lemn şi pluta, cu excepţia mobilei

STR. MIHAI VITEAZU,
Nr. 30,
STR. MIHAI VITEAZU,
Nr. 53
STR. FABRICII, Nr. 13
STR. FABRICII
STR. AUREL VLAICU,
Nr. 33
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 118
STR. HORIA, Nr. F.N.,

STR. 1 DECEMBRIE, Nr.
49
STR. FABRICII, Nr. 40
STR. HOREA, Nr. 1

STR. HOREA, Nr. 4
STR. SPITALULUI

STR. AVRAM IANCU,
Nr. 23
STR. 1 DECEMBRIE, Nr.
40-42
STR. AUREL VLAICU,
Nr. 40
STR. HOREA, Nr. 17A
STR. AUREL VLAICU,
Nr. 65
STR. 1 DECEMBRIE, Nr.
30
STR. MIHAI VITEAZU
124 C
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54

ELKA PLUS SRL

18771377

J32/880/2006

55

ENESTEC SRL

21754295

J32/858/2007

56

EQUINOX SRL

5049250

J32/2213/1992

57

EURO COMTRANS SRL

15265855

J32/293/2003

58
59

EURO TRANS SRL
EUROSOLAR SRL

2458803
21433147

J32/478/1992
J32/544/2007

60

FIAM SRL

13788041

J32/128/2001

61

FLO IMPEX SRL

16641656

J32/1144/2004

62

FLORI LEGUMICOLA SRL

2459256

J32/959/1991

63

FRANCESCA SRL

14053706

J32/376/2001

64
65
66

FRANCO SEVE ECO SRL
GEORGE & A.G. SNC
GEORGE AG SRL

17492412
8707415
21090960

J32/581/2005
J32/433/1996
J32/288/2007

67

GRILA SRL

3957704

J32/964/1993

68

GUAM SRL

811576

J32/1732/1992

69
70

H.D.C.ELECTROTERM SRL
HADE SRL

17171838
21935364

J32/120/2005
J32/1059/2007

71

HELIX SRL

3957380

J32/904/1993

72

HYPERION SRL

811134

J32/116/1992

Activităţi de consultanta pentru afaceri şi
management
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse
nealimentare
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse
nealimentare
Transporturi rutiere de mărfuri
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer
condiţionat
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse
nealimentare
Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de
patiserie şi produselor zaharoase, în magazine
specializate
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din
metale şi pietre preţioase
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Intermedieri în comerţul cu produse diverse
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor
articole de imbracaminte
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi şi tutun
Lucrări de instalaţii electrice
Activităţi de întreţinere corporala
Activităţi în ferme mixte (cultura vegetala
combinata cu creşterea animalelor)
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi şi tutun

STR. CLOSCA, Nr. 40
STR. PLEVNA 3 C

STR. BISERICII, Nr. 25

STR. AVRAM IANCU,
Nr. 75B
STR. HOREA, Nr. 3
STR. ABATORULUI, Nr.
18
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 36
STR. SPITALULUI

STR. MIHAI VITEAZU,
Nr. 31
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 129
FERMA ALTANA
STR. HORIA, Nr. 11
STR. 1 DECEMBRIE, Nr.
3-7
STR. PIATA
REPUBLICII, Nr. 10
STR. FABRICII

STR. FABRICII, Nr. 27
STR. GRADINILOR, Nr.
6
STR. PLEVNA, Nr. 22
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 94

S.C. ASSA GRUP S.R.L.

P.U.G. ORAŞUL AGNITA

73
74

I.L. NELMI SRL
INCSTAR SA

2143163
811100

J32/561/2005
J32/24/1991

Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
Fabricarea încălţămintei

75

INFORMIS SRL

17577683

J32/713/2005

Alte activităţi de telecomunicaţii

76
77

INNET SRL
INTEL SRL

19158606
2832800

J32/1593/2006
J32/2006/1992

78

5926020

J32/1746/1992

79

INTERNATIONAL HIGH TRADE
CO SRL
IOSUA SRL

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
bauturi şi tutun
Activităţi veterinare

18079148

J32/1563/2005

80

IULIAN SERV SRL

16918723

J32/1687/2004

81

KEL CONSTRUCT SRL

21244890

J32/406/2007

82

KORKY MOTORS SRL

11003851

J32/557/1998

83

LILIACUL SRL

811266

J32/1397/1991

84

LMT AGNITA SRL

18254974

J32/1906/2005

85

MARCOPAN SRL

15188620

J32/162/2003

86

MARKETING CLAN SRL

21167410

J23/3891/2008

87

MERY PREST IMPEX SRL

16994275

J32/1815/2004

88
89

MERY PREST SRL
MITROM IMPEX SRL

15495676
14710199

J32/733/2003
J32/470/2002

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a
produselor proaspete de patiserie
Fabricarea de construcţii metalice şi parţi
componente ale structurilor metalice
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi şi tutun
Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a
opiniei publice
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse
nealimentare
Coafura şi alte activităţi de înfrumuseţare
Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule

90

MOBILA TREND DESIGN SRL

19170120

J32/1612/2006

Fabricarea de mobila

91

MYDRA UNO SRL

17942495

J32/1285/2005

92

NADINE IMPEX SRL

2459108

J32/1164/1991

Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz
gospodăresc
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
Activităţi de testări şi analize tehnice

STR. CLOSCA, Nr. 31,
STR. MIHAI VITEAZUL,
Nr. 62-64
STR. 1 DECEMBRIE 42
C
STR. HOREA, Nr. 1

STR. AVRAM IANCU,
Nr. 83,
STR. MIHAI VITEAZU,
Nr. 14
STR. FLOREASCA, Nr.
73B
PTA. REPUBLICII, Nr. 4
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 147
STR. 1 DECEMBRIE, Nr.
22
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 66
STR. PLEVNA, Nr. 20A

STR. AVRAM IANCU,
Nr. 45
STR. MIHAI VITEAZU,
Nr. 68
PTA. REPUBLICII, Nr. 3
STR. SPITALULUI, Nr.
21
STR. SPITALULUI, Nr.
12,
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 138
STR. SPITALULUI
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93
94

NASTY PROD SRL
NICOLA S PRODUCTION SRL

16680566
10759009

J32/1223/2004
J32/350/1998

95

NIXON SRL

17816454

J32/1080/2005

pieţe al altor produse
Transporturi rutiere de mărfuri
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi şi tutun
Restaurante

96

NYL PANINO SRL

21622715

J32/733/2007

Restaurante

97
98

OBI COMPANY SRL
OXYFARM SRL

15984290
14962129

J32/1610/2003
J32/817/2002

99

P & T PROD IMPEX SRL

15472281

J32/684/2003

100

PALTINUL SRL

2458986

J32/1409/1991

101

PAVIDOR SRL

20667913

J32/84/2007

102

PENSION RAUL SRL

18181325

J32/1761/2005

Fabricarea de mobila
Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice,
în magazine specializate
Intermedieri în comerţul cu mobila, articole de
menaj şi de fierărie
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
articolelor din pluta, paie şi din alte materiale
vegetale împletite
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
Alte lucrări de finisare

103

PERFECT CONSTRUCT SRL

13829028

J32/204/2001

104

19537774

J32/1868/2006

105
106

PERFORMANT MANAGEMENT
SRL
PEROM SRL
PETRO AVRA SRL

2458668
7736552

J32/722/1992
J32/624/1995

107

PHEONIXART SRL

18875025

J12/3904/2008

108

PHONIXGLASS SRL

17999971

J32/1383/2005

109

PLAN PROMAR SRL

16510820

J32/629/2005

110
111

PROMA DESIGN SRL
QUASAR N & A SRL

16045955
6270291

J32/25/2004
J32/1367/1994

Restaurante
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru
autovehicule în magazine specializate
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de
geamuri
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al
materialelor de construcţii şi echipamentelor
sanitare
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la
construcţii
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi
Restaurante

112

RAGLOB CONSTRUCT SRL

18304827

J32/58/2006

Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a
opiniei publice

ZONA PARC, Nr. 2
STR. FABRICII, Nr. 45
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 46
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 133
STR. MIHAI VITEAZU,
Nr. 29
STR. CRISAN, Nr. 28
STR. AUREL VLAICU,
Nr. 13
STR. SPITALULUI
STR. SPITALULUI, Nr.
13
STR. 1 DECEMBRIE, Nr.
10
STR. MIHAI VITEAZU,
Nr. 67
STR. SPITALULUI, Nr.
11
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 45
STR. FABRICII, Nr. 41
STR. PLEVNA, Nr. 5
STR. SCOLII, Nr. 18
ALEEA TEILOR, Nr. 14,

STR. MIHAIL
EMINESCU, Nr. 52
STR. HOREA, Nr. 32
STR. 1 DECEMBRIE, Nr.
21
STR. MIHAI VITEAZU,
Nr. 14,
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113
114

RAIN SRL
RIOFARM SRL

16713396
3718588

J32/1305/2004
J32/2491/1992

115

ROMBOX SA

2458889

J32/49/1991

116

ROSHARP SRL

17608577

J32/760/2005

117

SANDOM SRL

4922356

J32/1162/1993

118

SANO PLANT SRL

14160800

J32/523/2001

119

SEMAT SRL

3818978

J32/728/1993

120

SETA PREST SRL

3216697

J32/1028/2004

121

SIMPATY SRL

13824012

J32/185/2001

122

SORIMAR SRL

7876785

J32/703/1995

123

TERAVET TRADE SRL

20922811

J32/184/2007

124
125

TIP TOP SRL
TISS COM IMPEX SRL

4785879
7347520

J32/1819/1993
J32/337/1995

126

TOMIS PROD SRL

4603233

J32/1606/1993

127

TRANSILVANIA TEXTIL SRL

16706330

J32/1290/2004

128

TRANSYLVANIA COUNTRY
HOUSES SRL
UNITA SA
UNIVERSAL TATU SRL

19009540

J32/1308/2006

5586262
811029

J32/612/1994
J32/80/1992

129
130

Transporturi terestre de calatori, ocazionale
Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice,
în magazine specializate
Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice
(de toaleta)
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în
magazine specializate
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi
seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de
companie şi al hranei pentru acestea, în magazine
specializate
Activităţi în ferme mixte (cultura vegetala
combinata cu creşterea animalelor)
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi
tâmplărie, pentru construcţii
Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de
patiserie şi produselor zaharoase, în magazine
specializate
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse
nealimentare
Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice,
în magazine specializate
Prelucrarea şi conservarea cârnii
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi şi tutun
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu
excepţia imbracamintei şi lenjeriei de corp)

Activităţi de asigurări de viata
Repararea maşinilor

STR. IZVORULUI, Nr. 3
STR. REPUBLICII, Nr.
11A
STR. 1 DECEMBRIE, Nr.
32-38
STR. SPITALULUI, Nr.
29
STR. CLOSCA, Nr. 20

STR. FABRICII, Nr. 41

STR. BISERICII, Nr. 74
STR. MIHAI VITEAZU
HALA DE TAMPLARIE,
Nr. 136
STR. MIHAI VITEAZU,
Nr. 59
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 57
STR. SCOLII, Nr. 18
STR. FABRICII, Nr. 10
STR. MIHAI VITEAZU,
Nr. 34
STR. 1 DECEMBRIE, Nr.
21
STR. 1 DECEMBRIE, Nr.
16
STR. NOUA, Nr. 48

PTA. REPUBLICII, Nr.
18
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131

URBIS SA

3748589

J32/1090/1995

Colectarea deşeurilor nepericuloase

132

VICLA IMPEX SRL

9707731

J32/383/1997

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

133
134

VIP CLUB SRL
VIZUAL SRL

14993508
811258

J32/852/2002
J32/1824/1991

135

XANA BELLA SRL

3672677

J32/483/1993

Restaurante
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de produse
nealimentare
Coafura şi alte activităţi de înfrumuseţare

STR. AVRAM IANCU,
Nr. 146
STR. AVRAM IANCU,
Nr. 134
STR. CRISAN, Nr. 46
ALEEA TEILOR, Nr. 10

STR. NOUA, Nr. 18
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Potenţialul demografic

Potenţialul demografic reprezintă pilonul de fundamentare principal al Planului Urbanistic
General şi al oricărei strategii de dezvoltare a oraşului Agnita pentru următorii ani.
Potenţialul uman al Agnitei, în ansamblul său, poartă amprenta a trei mari perioade,
manifestate prin schimbări dramatice si evoluţii semnificative:


perioada istorică de până în anii 1950 caracterizată de o economie semirurală a

oraşului si o populaţie majoritara săseasca;


perioada industrializării din epoca comunistă care a dat oraşului specificul industrial

de astăzi, caracterizată prin cel mai mare număr de locuitori si cei mai buni indicatori ai mişcării
naturale si migratorii;


perioada „postdecembrista” până în prezent, marcată de tranziţia la economia de

piaţa, de un declin al industriilor locale, si un şomaj ridicat.
Căderea industriei, din ultima perioadă a avut o puternică influenţă asupra demografiei
oraşului, afectând şi principalii indicatori ai populaţiei cum ar fi: natalitatea, mortalitatea,
migraţia, infracţionalitatea, coşul zilnic, investiţiile.
În vederea evaluării corecte a potenţialului uman, beneficiarul lucrării a solicitat
elaborarea, ca material de fundamentare, a unui studiu socio-demografic cu următorul conţinut:
 cadrul natural şi antropic;
 evoluţia populaţiei
 situaţia socio-economica actuală ;
 condiţionarea socială a procesul de urbanizare;
 concluzii şi recomandări.
Ca o sinteză din acest studiu s-au extras aspectele esenţiale şi s-au redat după cum
urmează în subcapitolele următoare subliniindu-se potenţialul demografic al localităţii.

2.5.1. Mărimea, evoluţia şi structura populaţiei
Numărul şi structura populaţiei sintetizează, în mărimea şi evoluţia sa, influenţa unui
complex de factori de natură economică, socială şi demografică care

au acţionat în condiţii

particulare şi în localitatea Agnita.
Factorii sub a căror influenţă a stat evoluţia populaţiei în ultimii 20 de ani sunt:


restructurarea în vederea rentabilizării unităţilor industriale şi

privatizarea

acestora,


un proces firesc de diversificare şi de adaptare a structurii profesionale, potrivit
noilor cerinţe ale procesului de dezvoltare economică,



schimbările în structura socială a populaţiei, şomajul şi munca în străinătate.

Evoluţia numerică a populaţiei localităţii Agnita este prezentată în graficul următor:
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Evolutia populatiei in localitatea Agnita
(1930-2009)
11422
2009
10894
2002
12325
1992
14500
1989
populatie
15150
1985
anul
12853
1977
10865
1966
9108
1956
6348

1930

numarul locuitorilor

Evoluţia numărului de locuitori în oraşul Agnita 1930-2009
Anul
Număr locuitori
1930
6348
1956
9108
1966
10865
1977
12853
1985
15150
1989
14500
1992
12325
2002
10894
2009
11422
Urmărind evoluţia numerică a populaţiei în perioada 1930-2002, se constată că până în
anul 1985 aceasta a fost pozitivă, înregistrându-se apoi o evoluţie numerică negativă. Astfel în
anul 1985 Agnita împreuna cu localităţile componente Ruja şi Coveş, număra 15.150 de
locuitori, în 1989 – 14.500 locuitori, în 2002 – 10894 iar in anul 2009 – 11422 locuitori.
Reducerea numărului populaţiei nu se datorează neapărat evoluţiei negative a unor
indicatori ai mişcării naturale (rata mortalităţii, rata natalităţii), ci s-ar putea mai degrabă explica
prin:
- emigrarea masiva spre străinătate (Germania) a saşilor, în perioada 1990 - 2002;
- întoarcerea la sate a populaţiei care a rămas fără loc de munca (1995 - prezent);
- emigrarea către străinătate (2006 - prezent) în special în Spania şi Italia a unui număr
de aprox. 2000 locuitori majoritar, cu preponderenţă în ultimii ani.

Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe
Structura pe grupe de vârstă şi sexe prezintă o mare importanţă, atât sub aspect
demografic, cât şi sub aspect economic.
În mod obişnuit, în cadrul unei populaţii, se deosebesc trei grupe mari de vârstă: tânără
(0-19 ani), adultă (20-64 ani) şi vârstnică sau bătrână (64 ani şi peste).
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În anul 2002, conform acestei clasificări, situaţia se prezintă astfel:
tabelul nr.2.5.1

Structura populaţiei pe vârste şi sex în oraşul Agnita şi Judeţul Sibiu
nr.

indicatori

sex

Valori

ctr.
oraşul Agnita
persoane

1

total populaţie din care:

2

vârsta mai mica de 19 ani

3

4

vârsta intre 19-64 ani

vârsta mai mare de 64 ani

% din
total

Judeţul Sibiu
persoane

%din
total

10894

100

421724

100

total

3177

29.16

110898

26.30

masculin

1701

15.61

56601

13.42

feminin

1476

13.55

54297

12.88

total

6691

61.42

260153

61.69

masculin

3334

30.61

128003

30.35

feminin

3357

30.81

132150

31.34

total

1026

9.42

50673

12.01

masculin

426

3.91

20373

4.83

feminin

600

5.51

30300

7.18

Conform datelor din acest tabel, se remarcă o pondere importantă a persoanelor apte de
muncă (61.42 %) şi a tineretului (29.16%), ceea ce indică un bun potenţial uman.
Reprezentare grafica tabel 2.5.1
S truc tura populatiei pe g rupe de vars ta (ani) in oras ul
Ag nita
9,42

29,16

vars ta mai mic a de 19
ani

vars ta intre 19-64 ani

61,42

vars ta mai mare de 64
ani

În localitatea Agnita procentul populaţiei tinere este mai ridicat faţă de media pe judeţ,
dar longevitatea populaţiei este mai scăzută.
Numărul bărbaţilor adulţi este aproximativ egal cu numărul femeilor adulte comparativ
cu nivelul pe judeţ unde bărbaţii adulţi sunt mai putini cu 3%;
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Numărul bărbaţilor din categoria tineri este cu 13% mai mare decât a tinerelor;
Numărul femeilor bătrâne este cu 29% mai mare decât al bărbaţilor bătrâni , situaţie care
se menţine la diferenţa mica şi pe judeţ.
Printr-o caracterizare succinta se poate spune ca oraşul Agnita are o populaţie
preponderent matura în comparaţie cu celelalte categorii, situaţia explicându-se prin migraţia
de locuitori tineri din mediul rural din perioada industrializării (acum 30-40 ani). Aşadar din punct
de vedere al vârstelor oraşul Agnita se caracterizează printr-un potenţial al populaţiei bun.
Structura naţională
Structura populaţiei pe naţionalităţi la data de 18 martie 2002 în localitatea Agnita se
prezintă conform tabelului nr 2.5.2..
tabelul nr. 2.5.2
Structura populaţiei pe naţionalităţi în oraşul Agnita
anul

populaţie

romani

maghiari

germani

ţigani

totala

alte

rom.

mag.

ţigani

germ.

altele

nat.

%

%

%

%

%

1930

6348

2671

313

15

3334

15

42

5

0.2

52.6

0.2

1956

9108

5241

468

20

3365

14

57.5

5

0.2

37

0.3

1966

10865

6512

497

5

3832

19

60

4.5

0.04

35.2

0.26

1977

12853

8169

532

398

3746

8

63.5

4.1

3

29

0.4

1992

12325

10710

475

688

449

3

86.5

4

5.5

3.6

0.4

2002

10894

10176

342

214

152

10

93.5

3

2

1.3

0.2

În anul 1930 populaţia predominanta era cea de etnie germană. Treptat pană în 1989 şi
în ritm puternic după aceasta dată, să ajuns ca astăzi, aceasta populaţie să fie de numai 1.3%
în condiţiile în care populaţia majoritara este cea româneasca;
Populaţia maghiara păstrează un ritm de scădere uşoara, dar este peste media pe tara
(2%). După anii “70 populaţia de ţigani a crescut aceştia stabilindu-se de obicei în fostele
locuinţe săseşti părăsite.
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reprez entarea g rafic a a s truc turii populaţiei pe naţionalităţi în
oraş u l Ag nita
14000
8
12000
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4000
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0
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alte nationalitati

O mare importantă a avut schimbarea raportului dintre populaţia de etnie germană şi
populaţia romană, datorită fenomenului de emigraţie a saşilor spre Germania, având drept
rezultat scăderea populaţiei pe ansamblu şi reducerea ponderii populaţiei de etnie germană în
totalul populaţiei oraşului. Acest fenomen este ireversibil şi nu mai poate influenta pe viitor
mărimea populaţiei.
În prezent din punct de vedere al etniei,

oraşul Agnita are o populaţie majoritar

româneasca, un potenţial bun daca ne gândim ca o anumita structură a etniilor poate crea
dificultăţi în convieţuire şi uneori conflicte ceea ce în Agnita nu este cazul. De asemenea o
populaţie multietnică, înseamnă mai multe instituii de cult, uneori chiar scoli în limba minoritară,
sedii de asociaţii, clădiri destinate unor forumuri, cluburi, întâlniri etnice etc, în cazul oraşului
Agnita acestea fiind nesemnificative iar cele care sunt funcţionează în fondul locativ vechi al
oraşului.
2.5.2. Resursele de muncă şi populaţia ocupată
După 1990 a avut loc un amplu proces de restructurare a întregii economii şi de
modificare a structurii profesionale a forţei de muncă.
În oraşul Agnita structura profesionala a populaţiei în raport cu populaţia ocupata este
afectata de următoarele tendinţe:
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ponderea însemnată a populaţiei ocupate în industrie şi mai puţin în construcţii,

reparaţii auto, transport sau servicii;


ponderea însemnata a populaţiei cu studii superioare ocupate în domenii de

deservire generala a localităţii (învăţământ, sănătate, administraţie, finanţe publice funcţionari), în defavoarea altor ramuri (servicii de consultanta şi management, servicii
medicale, informatice , de comunicaţii , pregătire profesionala etc)
Nivelul de educaţie al populaţiei la nivelul anului 2002 este prezentat în tabelul următor:
tabelul nr. 2.5.3
Structura populaţiei de 10 ani şi peste
după nivelul scolii absolvite în a oraşul Agnita (2002)
total
persoane
9735

Învăţământ Învăţământ Învăţământ Învăţământ Învăţământ Învăţământ Fără
superior

postliceal

liceal

profesional

gimnazial

primar

şcoli

443

343

1734

1909

3203

1822

281

Se observă ca populaţia cu un nivel mediu (liceal, postliceal) şi profesional de
învăţământ este de aprox. 40% din totalul populatei de 10 ani şi peste.
Persoanele cu studii superioare reprezintă un procent mic (4.5 %), în timp ce populaţia
cu studii primare şi gimnaziale reprezintă aprox. 51%. din eşantionul vizat.
Populaţia analfabeta reprezintă un procent de 2.9 % din totalul populaţiei vizate (10 ani
şi peste).
Această structură bazată în general pe forţa de muncă „bruta” – muncitori calificaţi, a fost
influenţată de evoluţia industrială a localităţii. Şomajul din ultimii ani precum şi câştigurile
salariale mici din industrie au determinat un exod masiv, în special al populaţiei tinere, către
străinătate.
Chiar şi în aceste condiţii oraşul Agnita are un potenţial bun de forţa de munca care
poate susţine orice investiţie mare ce ar solicita un număr

mare de muncitori calificaţi.

Întoarcerea populaţiei plecata în străinătate este posibilă în condiţiile în care viata economica a
oraşului ar suferi o revigorare puternică, întrucât oraşul poate oferi un confort urban şi un
mediu de trai bun.
2.5.3. Fenomene sociale semnificative
Mişcarea migratorie
Mişcarea migratorie a populaţiei (sau mişcarea mecanică), în accepţiunea cea mai largă
a termenului, implică ideea de deplasare, schimbarea de loc şi locuinţă.
Elementele principale ale acestei componente demografice sunt:
 deplasările zilnice pentru muncă (navetismul);
 deplasările sezoniere;
 migraţia în ambele sale fluxuri: imigrarea şi emigrarea
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Mişcarea mecanică a populaţiei înspre şi dinspre Agnita îşi are germenele în apariţia şi
dezvoltarea activităţilor de fabrică (Rombox, Agnitex, Incstar, Benzi Adezive) specifice anilor
industrializării puternice, comuniste.
Mişcarea migratorie a populaţiei oraşului Agnita prezintă două particularităţi:
- pe de o parte, progresul industrial şi productiv, mai ales în ultimii 30-40 de ani, a condus la
aportul forţei de muncă, reprezentat de navetiştii din zona rurală dar şi de migraţia din alte
regiuni ale ţării în special Moldova şi Oltenia;
- pe de altă parte, în prezent datorită şomajului, procesul de migraţie se produce în sensul
urban - rural, mai exact locuitorii prestează activităţi agricole în satele de unde au migrat dar
revin la reşedinţa întrucât nu doresc să renunţe la confortul urban.
Datele mişcării migratorii în oraşului Agnita sunt prezentate în tabelul nr.

tabelul nr.2.5.4
Evoluţia migrării populaţiei în oraşul Agnita
în perioada 1998-2009
Anul

Plecaţi

Sosiţi

Spor

1998

105

120

+15

1999

87

130

+43

2000

150

85

-65

2001

145

57

-88

2002

109

120

+11

2003

170

99

-71

2004

115

89

-26

2005

78

67

-11

2006

158

95

-63

2007

106

109

+3

2008

98

121

+23

2009

96

85

-11

Urmărind evoluţia plecărilor şi sosirilor pe ultimii 12 de ani, se observă că sporul migrator
este negativ (-20).
Dacă luăm în calcul evoluţia satelor din zona şi judeţ în cea ce priveşte asigurarea cu
utilităţi şi îmbunătăţirea nivelului de trai, se poate preconiza ca în viitor va exista un exod lent
către rural, şi astfel sporul migratoriu să scadă până la - 30.

S.C. ASSA GRUP S.R.L.

P.U.G. ORAŞUL AGNITA

Mişcarea naturală a populaţiei
Populaţia se află într-un permanent proces de împrospătare, proces ce poartă numele de
reproducere a populaţiei. Înţelegerea acestui fenomen presupune cunoaşterea, în prealabil, a
unor noţiuni şi indicatori de bază, la care ne vom referi, selectiv, în continuare.
Ţinând cont de datele din ultimul PUG Agnita (anul 1999), datele de recensământ din
anul 2002 şi cele prezentate de Direcţia Judeţeana de Statistica pentru anul 2008-2009 în
Buletinele Informative Anuale, prin extrapolare medie putem estima pentru anul 2009 următorii
indicatori sociali (mărimi absolute) privind mişcarea populaţiei (tabel nr. ).
tabelul nr. 2.5.5
Evoluţia principalilor indicatori ai mişcării naturale a populaţiei
în perioada 1997- 2009, în oraşul Agnita
20071

1997
Populaţia
totală
Născuţi-vii

20082

12234

20093

10894

203

115

123

122

Decedaţi

127

113

116

113

Spor natural

76

2

7

9

Căsătorii

-

104

101

61

Divorţuri

-

20

16

19

Decedaţi
sub 1 an

3

2

1

1

Natalitatea
Privită sub aspectul demografic, indică intensitatea naşterilor în cadrul unei populaţii şi se
determină ca raport între numărul născuţilor vii, dintr-o anumită perioadă, şi numărul mediu al
populaţiei, din perioada respectivă.
Deşi numitorul raportului menţionat nu se referă numai la populaţia expusă procesului de
naştere, indicatorul rezultat este folosit frecvent şi indică tendinţele generale ale natalităţii.
Valoarea acestui indice este puternic influenţată de precocitatea şi intensitatea
nupţialităţii, factorii biologici, intensitatea practicilor contraceptive, de mediu, de nivelul de
instruire, de naţionalitate, concepţiile şi tradiţiile locale, de gradul de cultură şi civilizaţie, de
proporţia populaţiei feminine ocupate în activitatea socio-economică, politica demografică a
fiecărui stat, etc
1

date prezentate pe site-ul D.J.S Sibiu
Date definitive (metoda ce calcul: media pe ultimele 6 luni jud. Sibiu x12x2.58%). Populaţia Agnitei în total populaţie judeţul
Sibiu : 2,58%
3
Datele pentru 2009 sunt operative şi se referă la momentul înregistrării fenomenului. Fenomenele au fost repartizate pe judeţe
după domiciliu: născuţii-vii după domiciliul mamei, decesele după domiciliul decedatului şi divorţurile după ultimul domiciliu
comun al soţilor.
2
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Se apreciază, în general, că nivelul redus al veniturilor, indiferent din ce cauză, facilitează
existenţa unor familii cu un număr mare de membri, ceea ce înseamnă, de fapt, o natalitate
ridicată. Odată cu creşterea veniturilor, apare tendinţa de scădere a dimensiunii familiei, deci o
micşorare a natalităţii şi o orientare spre o reproducere simplă. Când veniturile ajung să atingă
un anumit nivel, respectiv să nu mai condiţioneze în mod hotărâtor standardul de viaţă,
compartimentul demografic tinde spre o reproducere lărgită a populaţiei.
În oraşul Agnita, indicele de natalitate este de aprox. 11%o apropiată de media pe judeţ
de 10.8%o (iulie 2009)
Apreciem în viitorul apropiat o creştere a natalităţii până la 14%o ca rezultat al politicilor
guvernamentale (indemnizaţie minima de 600 lei timp de 2 ani sau 85 % din venituri acordata
mamelor), dar şi scăderii populaţiei la care se raportează.
Mortalitatea
Frecvenţa deceselor în cadrul unei populaţii se măsoară, în mod curent, cu un indice
statistic cunoscut sub numele de rata brută de mortalitate (R.B.M.) sau rata generală de
mortalitate, calculat după formula:
R.B.M. = M/P x K
unde: M –numărul total al deceselor în decursul unei perioade calendaristice
P – numărul mediu anual al populaţiei
K – constantă, egală cu 1000 sau 100000
În oraşul Agnita rata de mortalitate este de 10.37%o, fata de media pe judeţ de 9.6%o
Apreciem pe viitor menţinerea mortalităţii datorită caracterului preponderent matur şi nu
îmbătrânit al populaţiei oraşului Agnita.
Mortalitatea infantilă
Dintre mortalităţile specifice, după categoria de vârstă, cel mai mare interes îl reprezintă
mortalitatea nou-născuţilor (până la 1 an), numită mortalitate infantilă, aceasta pentru că, pe de
o parte, reflectă perspectiva unei populaţii, iar pe de altă parte indică, sub o formă sintetică,
bunăstarea, nivelul de cultură şi civilizaţie ale unei populaţii.
Rata de mortalitate infantilă se calculează după următoarea formulă:
mo = Mo / N x 1000
unde: Mo – decesele sub un an, în anul calendaristic dat
N – nr. născuţilor vii, în anul la care ne informăm
Acest indice a cunoscut modificări importante de-a lungul timpului, în prezent datorită
politicilor Ministerului Sănătăţii privind îmbunătăţirea condiţiilor în maternităţi, este în scădere
atât la nivel naţional cât şi la nivelul judeţului 10.8%o.
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Sporul natural
Creşterea numerică a populaţiei se apreciază, în primul rând, după raportul dintre
natalitate (N) şi mortalitate (M). Rezultatul acestei balanţe poartă numele de excedent natural,
după formula:
n=N-M
Acest indicator la nivelul judeţului Sibiu în ultimul an a fost în medie de 27.
Şomajul
Ca urmare a aplicării strategiei în domeniul ocupării forţei de muncă, de la începutul
anului 2003, numărul şomerilor şi rata şomajului au avut o tendinţă descrescătoare până în anul
2008, după cum rezultă din tabelul nr. 2.5.6 de mai jos.
O cauză reală a scăderii numărului de şomeri în perioada 2002-2008 o reprezintă
plecările masive în străinătate din cauza lipsei locurilor de munca mai ales pentru bărbaţi şi a
salariilor mici.
Situaţia actuală este una specială datorata crizei economice globale neputând

fi

comparată cu perioada 2002-2008 şi mai ales anul 2008 în care a existat un „boom” economic
la nivelul judeţului şi naţional.
Numărul beneficiarilor de ajutor social este relativ ridicat şi consuma din resursele
bugetare ale oraşului. Un alt număr, relativ ridicat, lucrează ocazional, sezonier, fără a fi luaţi în
evidente. După estimările noastre, cumulând numărul de şomeri înregistraţi cu numărul
beneficiarilor de ajutor social şi raportându-l la populaţia activa reala estimata din Agnita,
procentul de şomeri se afla, undeva, la 16%.
Numărul şomerilor indemnizaţi în perioada 2002-2009 este prezentat în tabelul nr.

de

mai jos.
tabel nr. 2.5.6
Evoluţia şomajului în oraşul Agnita
perioada 2002-2009
Perioada
Nr. şomeri
Rata
indemnizaţi
şomajului
2002
266
10.1%
2003
365
6.9%
2004
236
6.1%
2005
224
5.6%
2006
121
4.1%
2007
132
2.7%
2008
87
2.5%
2009
681
7.3%
(date oficiale)4
Comparativ situaţia şomajului pe sexe şi categorii profesionale se prezintă în tabelul nr.
2.5.7 de mai jos.
4

Conform datelor prezentate de ALOFM Medias, punct lucru Agnita pentru prima jumatate a anului
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tabel nr. 2.5.7
Situaţia şomajului pe sexe şi categorii profesionale
în oraşul Agnita în perioada 2002-2009
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
total şomeri, din
266
365
365
224
121
132
87
care:
Femei
146
202
88
96
62
29
32
Bărbaţi
120
163
277
128
59
103
55
Muncitori
216
293
87
159
88
104
53
Studii medii
51
64
130
56
23
15
20
Studii superioare
5
8
19
9
10
9
14

2009
681
301
380
482
149
50

Se observa o creştere a numărului şomerilor cu studii superioare situaţie existenţa şi la
nivel naţional. Acest lucru nu afectează oraşul Agnita decât în proporţie mica, deoarece mare
parte a celor cu studii superioare au locul de munca în cadrul instituţiilor publice.
De remarcat este faptul ca situaţia şomerilor tinde să ajungă la nivelul anilor 2003-2004,
fapt constatat şi la nivel naţional, şi se datorează crizei economice care afectează şi Oraşul
Agnita, aşa cum de altfel afectează toate zonele industriale.
Existenţa unui număr mare de şomeri din rândul tinerilor poate provoca disfuncţionalităţi
în structura populaţiei deoarece, aceştia sunt foarte mobili, au aspiraţii şi dorinţe mari, se pot
adapta uşor, astfel ca orice oportunitate din afara localităţii va fi valorificata. PUG-ul actual ar
trebui sa prevadă elemente de protecţie a acestui segment de populaţie prin stimularea lor de a
rămâne în localitate, de a-şi crea perspective şi de deveni viitorii iniţiatori şi dezvoltatori ai
oraşului.

Probleme ale delicvenţei sociale
Problemele ce vizează delicvenţa socială au cunoscut o accentuare deosebită după
1989, urmare a traversării unei perioade de tranziţie cu numeroase convulsii economice şi de
natură socio-politice, dar mai ales înţelegerii greşite a democraţiei şi însuşirea de către unele
categorii sociale, în special tinerii a unor modele negative din lumea civilizată.
Analizând datele existente în rapoarte ale Poliţiei din oraşul Agnita, şi ale Serviciului
Public de Politie Comunitara din cadrul Primăriei se poate concluziona că situaţia delicvenţei în
Oraşul Agnita nu prezintă motive de îngrijorare, acesta fiind mai degrabă un oraş liniştit, fără
evenimente infracţionale şi de criminalitate, mari.
Principalele aspecte şi cauze care conduc la comiterea de infracţiuni pe raza oraşului
Agnita şi nu numai, sunt:
 tendinţa unor persoane de a dobândi unele venituri pe căi ilegale (fără legătură cu
nivelul minim de viaţă);
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 necunoaşterea unor legi sau a unor acte normative mai ales în sectorul rural la care
se poate adăuga lipsa civilizaţiei şi încălcarea regulilor morale de convieţuire urbană;
 probleme de ordin material care determina fie furturi din locuinţe fie tulburarea ordinii
publice şi familiale;
 înţelegerea greşită a normelor interne şi internaţionale privind drepturile şi libertăţile
cetăţeneşti cu efecte asupra patrimoniului public;
 încălcarea regulilor de circulaţie, ale transportului public şi pietonal, precum şi
comerţul ilegal de mărfuri.
Din punct de vedere al potenţialului privind infracţionalitatea, se apreciază ca oraşul nu
poate deveni scena unor evenimente mari de acest gen, având o populaţie omogena,
„băştinaşa”, cu reguli de moralitate bine stabilite încă din vremea existentei sasilor.

2.5.4. Disfuncţionalităţi şi priorităţi de intervenţie
În final, se poate preciza faptul că situaţia socială a oraşului Agnita este în concordanţă
cu perioada dificilă pe care o traversăm la nivel naţional. Aceasta se explică prin declinul
economiei, numărul extrem de ridicat al şomerilor, precum şi o deteriorare a climatului general
urban. Viitorul depinde acum de măsurile ce vor fi luate pe plan internaţional, naţional şi local,
măsuri care să stopeze blocajul financiar şi economic să ducă la crearea de noi locuri de
muncă pentru tineri, sa relanseze producţia, şi pe ansamblu sa permită reluarea ciclului
economic.
Situaţia economică, atrage după sine şi o serie de disfuncţionalităţi în cea ce priveşte
demografia, în oraşul Agnita acestea ar fi următoarele:


Populaţia actuală a oraşului Agnita raportata la anul 2002 se apreciază a fi mai

redusa datorită

exodului către străinătate în special al tinerilor pentru găsirea unui loc de

muncă bine plătit. Un alt fenomen a fost plecarea saşilor care a diminuat cu 28% populaţia
anului 2002 fata de 1985 anul cu cel mai mare număr de locuitori.
Aceste fenomene au condus la scădere de aproximativ 40% a populaţiei fata de anul de
vârf 1985.


În prezent oraşul nu prezintă o atractivitate foarte mare pentru tineri, existând o

tendinţa de mişcare mecanică a acestora spre alte localităţi mari.


PUG-ul actual ar trebui sa prevadă elemente care sa susţină atractivitatea oraşului

pentru populaţia tânăra aflata în prezent în declin (construirea de locuri de agrement, locuinţe
sociale, zone industriale, centre de pregătire , centre comerciale).


Problema cea mai mare o ridică populaţia aptă de muncă, care nu mai beneficiază

de ajutor de şomaj, cu alte cuvinte populaţia care nu are nici un venit de subzistenţă şi care
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reprezintă o categorie însemnată. Aceştia în prezent se ocupa cu agricultura (în satele din jur)
dar revin la reşedinţa din oraş neputând renunţa la confortul urban. Acest fenomen poate
degenera prin părăsirea oraşului în favoarea satului care oferă mijloace de subzistenta si o
independenta economica sporită.
O serie de aspecte ale urbanisticii oraşului, sunt considerate a fi priorităţi de intervenţie
pentru edilii oraşului:


Din punct de vedere al asistenţei medicale, starea de îngrijire medicală este

apreciată de populaţie ca fiind bună, spitalul orăşenesc funcţionând în condiţii normale. Exista
totuşi o problema în asigurarea unor servicii medicale de consultaţii clinice, drept pentru care
este necesara asigurarea unui spaţiu tip centru,

de desfăşurare a acestora (policlinica

orăşeneasca)


Viaţa culturală şi de agrement traversează o perioadă de criză atât la nivelul

oraşului cat şi în general. Lipsesc spatii de agrement (ştrandul orăşenesc a fost desfiinţat iar
parcul Steinburg nu este amenajat corespunzător). Se impune astfel reamenajarea acestor
obiective, cât şi crearea unora noi pentru a menţine în special populaţia tânăra în localitate şi a
oferi localităţii atractivitate.


O altă problema a oraşului o reprezintă spatiile destinate parcării autovehiculelor,

parcarea necorespunzătoare a acestora îngreunând sau deranjând fluxurile pietonale din oraş,
precum şi estetica acestuia în general.


În urma unui sondaj de opinie realizat în Oraşul Agnita s-a constatat ca locuitorii

au preferinţe legate de locuinţa, pentru zonele periferice cu acces la spatii verzi şi peisaje
deosebite şi mai puţin pentru zonele centrale ale oraşului. Aşadar zonele periferice ale oraşului
nu trebuiesc neglijate.


Tot în urma sondajului efectuat s-a evidenţiat o discrepantă intre zona de blocuri a

oraşului mai bogată în spatii verzi (există şi o suprafaţă forestieră Parcul Steinburg) şi celelalte
zone al oraşului mult mai sărace în spatii verzi.



Se poate identifica o zona mai apreciată în oraş atât ca zonă de locuit cât şi

pentru sedii de firmă, zona străzii Avram Iancu care poate deveni în viitor un pol intraurban
important.



Dezvoltarea oraşului trebuie să tină cont şi de o eventuală poziţie a acestuia în

regiune, de oraş de tranzit între Coridorul IV Pan European (frontiera Nădlac – Arad – Deva –
Sibiu – Ploieşti – Bucureşti) şi Autostrada Transilvania (frontiera Borş – Cluj Napoca – Tg.
Mureş – Braşov – Ploieşti).



În perspectiva reabilitării caii ferate înguste Sibiu - Agnita oraşul va avea nevoie

de o mini infrastructura feroviara specifica gărilor CFR, dar cu destinaţie exclusiv turistică (zona
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“popas turistic” prevăzută cu restaurante, fast food, infrastructură de cazare, locuri de agrement,
mijloace de transport pentru miniexcursii itinerante).



Oraşul poate fi înscris intr-un circuit turistic care sa cuprindă localităţile de pe

Valea Hartibaciului în acest caz oraşul va avea nevoie de infrastructura turistică adecvată (căi
acces la obiective turistice, spatii destinate alimentaţiei publice, reabilitarea şi valorificarea unor
puncte de interes turistic, zone destinate exclusiv turismului, zone ecologice verzi, parcuri
naturale - Steinburg etc).

2.6.

Circulaţia

Circulaţia, ca şi concept economico - urbanistic, reprezintă o unitate funcţională formată
din infrastructura şi relaţiile în teritoriu ale unităţii administrativ teritoriale.
Ca funcţionalitate - în oraşul Agnita circulă oameni şi bunuri, fie pleacă, fie vin, fie
tranzitează oraşul, în drum spre alte destinaţii.
Ca infrastructură, în oraşul Agnita se poate discuta de circulaţia rutieră, care dispune de
infrastructură specifică suficientă din punct de vedere cantitativ.
Ca destinaţie, putem analiza circulaţia în interiorul unităţii administrative şi, respectiv,
circulaţia în afara acesteia.
2.6.1. Infrastructura de circulaţie aferentă circulaţiei rutiere şi circulaţiei pe calea ferată
se structurează astfel:
o Drumul judeţean DJ 106 ;
o Drumul judeţean DJ 105;
o Drumul judeţean DJ 105 D;
o Drumul judeţean DJ 143 A;
o Drumul comunal DC 31;
o Reţea stradală Agnita, Ruja şi Coveş
o Linia îngusta de cale ferata Sibiu – Agnita – Sighişoara.
Drumul judeţean DJ 106 – legătura cu reşedinţa de judeţ, drum care pe zona aferenta
oraşului, prezintă principala artera de circulaţie, suprapunânduse cu străzile M. Viteazul, 1
Decembrie, A. Iancu. Drumul, aflat in proces de modernizare, deserveşte traficul de mărfuri şi
persoane spre direcţiile Sibiu – Agnita, Mediaş - Agnita. Este de la sine înţeles că această cale
de circulaţie este foarte solicitată, determinând disconfort, atât pentru populaţie cât şi pentru cei
ocupaţi în trafic.
Drumul judeţean DJ 105 se desprinde din DJ 106 in partea de Est al oraşului Agnita,
conducând circulaţia prin comuna Merghindeal, jud. Sibiu, către localitatea Făgăraş, jud.
Braşov. Drumul DJ 105 este în stare tehnică bună, atât pe teritoriul administrativ cât şi în rest;
deserveşte traficul populaţiei din zonă, dar şi transportul greu spre judeţul Brasov.
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Drumul judeţean DJ 105 D - este suportul de desfăşurare a circulaţiei catre comunele
Chirpăr. Este un drum judeţean în stare tehnică bună, suficient pentru traficul existent în acest
moment.
Drumul judeţean DJ 143 A – drum de legătura cu satul Ruja, constituie suportul de
desfăşurare a circulaţiei rutiere către comuna Mălăncrav.
Drumul comunal DC 31 se desprinde din DJ 106 şi asigură circulaţia auto şi pietonală în
carte satul Coveş - localitate aparţinătoare de oraşul Agnita. Este singura cale de circulaţie în şi
din satul Coveş.
Reţeaua stradală Agnita, Ruja şi Coveş este alcătuită în principal din:
o tronsonul intravilan al drumurilor naţionale Dj 106, Dj, 105, Dj 105D
o tronsonul intravilan al drumului DC 31;
o străzi şi alei.
Din punct de vedere cantitativ, reţeaua stradală, deja configurată, este suficientă
asigurând accesul la gospodăriile populaţiei şi la instituţiile de deservire generală.
Structura reţelei stradale:
 străzi categ. a II-a in oraşul Agnita, pe artera principală a acestuia, porţiune ce se
suprapune peste strada 1 Decembrie si o porţiune din str. Avram Iancu.
 străzi categ. a III-a cu lăţimea părţii carosabile de 6,00m şi 7,00m, străzi colectoare –
cu doua benzi de circulaţie.
 străzi categ. a IV-a - străzi de deservire locală cu o singură banda de circulaţie cu
lăţimea de 3,5m.
Atât de-a lungul arterei principale, cât şi în zona cartierului de locuinţe colective sunt
prevăzute platforme de parcare. Amplasarea parcajelor s-a făcut în zona obiectivelor social
culturale şi industriale, însă pe tot ansamblul oraş, numărul parcărilor este insuficient.
Din punct de vedere calitativ, reţeaua stradală este necorespunzătoare pentru o
circulaţie normală, impunând realizarea urgentă a unor investiţii importante.
Linia îngustă de cale ferata Sibiu – Agnita – Sighisoara
O dată cu trasarea liniilor principale de cale ferată din Transilvania, la sfârşitul secolului
19 conducerea imperiului Austro-Ungar decide să încurajeze iniţiative private locale pentru
construirea de linii secundare care să deservească principalele staţii de pe liniile magistrale şi
care să ajute la dezvoltarea zonelor rurale, atât prin asigurarea transportului de călători cât mai
ales pentru transporta produsele agricole şi forestiere.Aşadar, beneficiind de suportul financiar
al guvernului de la Budapesta, baronul Apor din Sighişoara decide să construiască o cale ferată
care să lege podişul Târnavelor de podişul Hârtibaciului. Datorită dificultăţii traseului dintre
Sighişoara şi Brădeni, care presupunea curbe foarte strânse şi o declivitate crescută pentru
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traversarea dealului Brădeniului, s-a ales ecartamentul îngust pentru această linie, standardizat
în imperiu la 760 mm.
Cu o lungime de 57.5 km pe ecartament de 760 mm, calea ferată îngustă Sibiu – Agnita
reprezintă doar jumătate din linia originală, care în anul 1910 lega oraşul Sibiu de Sighişoara.
Porţiunea Sighişoara – Agnita a fost dată în funcţiune în anul 1898, dar în anul 1965 a fost
închisă si infrastructura complet demontată.
Porţiunea Sibiu – Agnita a funcţionat cu o pereche de trenuri pe zi până în anul 2001.
Fundaţia Mihai Eminescu Trust a finanţat un studiu de fezabilitate complet pentru
reabilitarea si redeschiderea liniei, studiu realizat în anul 2005 de firma specializată din ClujNapoca.
În martie 2006, Societatea de Administrare a Activelor Feroviare (SAAF) a anunţat
intenţia de a demonta şinele pentru a fi vândute ca materie primă.
Pentru a proteja infrastructura existentă, Asociaţia Valea Hârtibaciului, formată din
consiliile locale Agnita, Alţâna, Arpasu de Jos, Bârghis, Bruiu, Marpod, Merghindeal si Mihăileni,
a solicitat clasarea în regim de urgenţă a căii ferate înguste Sibiu – Agnita ca si monument
istoric.
În aprilie 2006, consiliul judeţean Sibiu a cerut Ministerului Transporturilor trecerea
infrastructurii liniei în domeniul public al judeţului Sibiu si în administrarea consiliului judeţean,
iar Federaţia Europeană a Muzeelor Feroviare si Căilor Ferate Istorice (FEDECRAIL) a publicat
o declaraţie de sprijin pentru protejarea, reabilitarea si redeschiderea mocăniţei. Din iunie 2006
si până în prezent, Asociaţia Valea Hârtibaciului, consiliul judeţean Sibiu, MET si organizaţia
New Europe Railway Heritage Trust din Marea Britanie, au iniţiat întâlniri si discuţii cu
principalele instituţii implicate (Ministerul Transporturilor, SAAF, SFT) si au lansat numeroase
apeluri pentru salvarea liniei.
2.6.2. Disfuncţionalităţi:
•

Elementele geometrice ale străzilor sunt necorespunzătoare circulaţiei actuale, fiind
astfel, nevoie de o redimensionare şi reclasare:
o străzi insuficient de late;
o intersecţii înghesuite şi nemodernizate;
o străzi nemarcate;
o străzi cu curbe şi pante accentuate nemenajate corespunzător;
o parcări neamenajate;
o străzi care trebuiesc reclasate, traficul fiind mai intens decât cel
corespunzător categoriei actuale a străzii, fiind astfel nevoie de o
redimensionare şi reclasare
o Îmbrăcămintea străzilor - necorespunzătoare
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2.7. Teritoriul administrativ
2.7.1. Bilanţul teritorial
Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al oraşului Agnita este de 9.622ha, din care
suprafaţa totală a intravilanului este de 322 ha.
Datele referitoare la bilanţul teritorial existent au fost obţinute de la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Sibiu, care a răspuns solicitării noastre prin adresa nr. 4307/12.05.2009.
Bilanţul teritorial al suprafeţelor, pe categorii de folosinţă, este prezentat în Tabelul nr.
2.7.1.

Tabel nr. 2.7.1 - Bilanţ teritorial pe categorii de folosinţă (existent)
BILANŢ TERITORIAL
AL FOLOSINŢEI SUPRAFEŢELOR DE TEREN DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV EXISTENT

VII

LIVEZI

TOTAL
AGRICO
L

PĂDURI

TERENU
RI
CU APE
ŞI STUF

DRUMU
RI

CURŢI
CONSTR
UCŢII

NEPRODUCTIV

TOTAL
NEAGRI
COL

NEAGRICOLE

FÂNEŢE

INTRAVILAN
AGNITA
INTRAVILAN
RUJA
INTRAVILAN
COVEŞ
TOTAL
INTRAVILAN
EXTRAVILAN
TOTAL
GENERAL

TERENURI

PĂŞUNI

LOCALITATEA

AGRICOLE

ARABIL

TERENURI

TOTAL
GENERAL

53

-

11

-

-

64

6

9

27

109

7

158

222

26

-

3

-

-

29

-

2

9

17

-

28

57

19

-

9

-

-

28

-

1

3

11

-

15

43

98

-

23

-

-

121

6

12

39

137

7

201

322

2916

2144

1038

-

100

6198

2751

81

105

134

31

3102

9300

3014

2144

1061

-

100

6319

2757

93

144

271

38

3303

9622

2.7.2. Intravilan existent: componente şi zonificare funcţională
Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent, pe zone funcţionale, este
prezentat în tabelul următor:
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Tabel nr. 2.7.2. – Bilanţ teritorial pe zone funcţionale (existent)
SUPRAFAŢA (ha)

Nr
crt
1

ZONE
FUNCŢIONALE
Locuinţe şi funcţiuni
complementare

Localitate
principală

Localităţi
componente
sau
aparţinătoare

Trupuri
izolate

67.15

40.75

-

107.90

33.47%

TOTAL

Procent
din total
intravilan
(%)

2

Unităţi industriale şi
depozite

13.05

-

-

13.05

4.05%

3

Unităţi
agrozootehnice

7.35

-

-

7.35

2.28%

4

Instituţii şi servicii de
interes public

5.35

0.65

6.00

1.86%

4

Căi de comunicaţie şi
transport

28.55

9.15

1.30

39.00

12.10%

5

Spaţii verzi, sport,
agrement, protecţie

-

-

-

0.00

0.00%

6

Construcţii tehnico
edilitare

-

-

-

0.00

0.00%

7

Gospodărire
comunală, cimitire

2.70

0.40

3.10

0.96%

8

TERENURI LIBERE

87.90

27.60

5.50

121.00

37.53%

9

Ape

9.00

2.00

1.00

12.00

3.72%

10

Păduri

6.00

-

-

6.00

1.86%

11

Terenuri neproductive

3.88

1.50

1.62

7.00

2.17%

322.40

100,00%

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT

Oraşul Agnita a fost structurat în zone funcţionale, corespunzător evoluţiei în timp a
localităţii,în prezent identificându-se următoarele zone funcţionale:
 zona centrală;
 zona de locuinţe şi funcţiuni complementare;
 zona industrială;
 zona unităţilor agrozootehnice;
 zona de spaţii verzi, sport, agrement, protecţie;
 zona de gospodărire comunală/cimitire;
 zona de construcţii tehnico-edilitare;
 zona pentru căi de comunicaţie şi transport.
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Zonele funcţionale fac obiectul unei analize foarte atente în cadrul acestui Plan
Urbanistic General, repartizarea echilibrată a acestora şi relaţiile complexe care există între ele
constituind un obiectiv foarte important al PUG-ului.
Principalele aspecte analizate la fiecare zonă funcţională sunt legate de:
 poziţia faţă de ansamblul localităţii;
 interdependenţa faţă de alte zone funcţionale;
 posibilităţile fiecărei zone de a primi noi obiective;
 posibilitatea de extindere a zonei.
Zonele funcţionale identificate în cadrul oraşului Agnita se prezintă după cum urmează:
1. ZONA CENTRALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC
S-a conturat în timp, având ca centru de greutate instituţia Primăriei. Zona are ca axă
principală un segment al drumului naţional DJ 106, pe direcţia sud-vest – nord-est, în această
zonă dezvoltându-se principalele construcţii ale oraşului, ce susţin o serie de instituţii de interes
public: Primăria, Casa de Asigurări de Sănătate, Inspectoratul Teritorial de Munca, Parchetul de
pe lângă Judecătoria Agnita, Bibliotecă Orăşenească, Oficiul Poştal, Biserică ortodoxă, Sediul
RomTelecom, chioşcuri, magazine alimentare, cofetărie, restaurant, magazin meşteşugăresc.
Aici se desfăşoară principalele funcţiuni de interes general, zona fiind accesibilă din toate
celelalte zone ale oraşului.
Construcţiile din zona centrală, construcţii cu regim de înălţime P+1, fiind prevăzute la
parter cu spaţii libere destinate activităţilor comerciale (prestărilor de servicii, sediilor
organizaţiilor de masă, unitarilor financiar bancare)
2. ZONA DE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE este structurată astfel:
 Zona Le1 - amplasată în partea de vest a oraşului, în lungul drumului DJ 106,
întinzându-se de la limita intravilanului existent pană la intersecţia străzii Mihai
Viteazul cu strada Fabricii, continuând pe strada Fabricii, pe partea stânga a acesteia
pana în vecinatatea zonei de agrement Tap1. Accesul în zonă este facil, din DJ 106,
care se află în stare de degradare, şi printr-o reţea de străzi şi alei suficientă pentru
circulaţia în zonă.
Locuinţele din această zona sunt locuinţe individuale, regimul de înălţime majoritar
fiind P+1. Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuire.
Funcţiunile complementare permise sunt încetăţenite în timp, în domeniile:
învăţământ, cultura, comerţ, circulaţie, social, reţele edilitar - gospodăreşti.
 Zona Le2 - amplasată în centrul oraşului Agnita, de-a lungul drumului Dj 106, de o
parte şi de alta a acestuia, în zona stadionului, întinzându-se pe direcţia Vest – Est
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intersecţia străzii Mihai Viteazul cu strada Fabricii până la limita cu zona

centrală, direcţia Nord – Sud de la limita nordică de protecţie a centrului istoric Agnita
până la digul de protecţie a râului Hârtibaciu. Accesul în zonă este facil, Dj 106, care
se află într-o stare tehnică bună. Pe artera principală, regimul de înălţime al clădirilor
creste de la extremitatea zonei istorice spre zona central: de la parter (P) la parter +
etaj (P+E), clădiri care dau caracterul istoric al regimului de construire. Fondul de
locuinţe este uniform distribuit, frontul stradal fiind constituit din casă de locuit si o
poarta mare zidită, în arc la cele mai vechi şi cu grindă la cele mai noi.
Acest front, de regulă nu este paralel cu axul străzii, de unde rezultă aliniamentele in
dinţi de fierăstrău. Acest mod de ocupare al parcelei se înscrie în tipurile istorice de
regim de construire, atât rural cât şi urban, în zonele cu o anumită identitate
culturală. Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuit, dar aici îşi desfăşoară
activitatea şi o serie de instituţii de interes public: Biserica Catolică, Cabinet medical
e.t.c. Funcţiunile complementare permise sunt încetăţenite în timp, în domeniile:
învăţământ, cultura, comerţ, circulaţie, social, reţele edilitar - gospodăreşti.
 Zona Le3 – ansamblul de locuinţe colective (Parc 1 şi Parc 2 – conform planului
director), cu regim de înălţime P + 4E, amplasat in apropierea zonei centrale,
cuprinzând pădurea-parc Steinburg (Tae1), ştrandul Agnita (Tae2), extinderea zonei
de agrement Tap1, grădiniţa şi spitalul orăşenesc Agnita. Accesul în zonă se face de
pe strada Fabricii, strada care se află in stare tehnică bună , şi printr-o reţea de străzi
şi alei suficientă pentru circulaţia în zonă.
Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuit. Funcţiunile complementare
permise sunt încetăţenite în timp, în domeniile: învăţământ, cultura, comerţ,
circulaţie, social, reţele edilitar - gospodăreşti.
 Zona Le4 – Subzonă delimitată la Est, Nord şi vest de limita intravilanului oraşului
Agnita iar la Sud de limita zonei centrale si limita subzonei Le5 fiind traversată de la
nord la sud de valea Ţiganilor. Cuprinde străzile Horea, Spitalului, Livezilor, Crişan şi
Cloşca. Accesul şi reţeaua stradală este suficientă pentru organizarea circulaţiei în
zonă, dar este în stare de degradare. Funcţiunea dominantă a zonei este cea de
locuit, funcţiunile complementare permise sunt încetăţenite în timp, în domeniile:
învăţământ, cultura, comerţ, circulaţie, social, reţele edilitar - gospodăreşti.


Zona Le5 – Subzonă desfăşurată pe strada Avram Iancu, suprapunere în intravilan
peste drumul judeţean Dj 106, în zona hotelului Dacia, fiind delimitata la Vest de limita
zonei centrale, la Est parţial de limita subzonei de locuit Le6 şi limita subzonei
industriale Ie4, la Nord parţial de limita subzonei de locuit Le5 si limita teritoriului
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intravilan al oraşului Agnita, la Sud de albia stângă a răului Hârtibaciu. Accesul în
zona este facil, direct din strada Avram Iancu (Dj 106) şi reţeaua de străzi din
amplasament. Locuinţele din această zona sunt locuinţe individuale, regimul de
înălţime fiind P+E. Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuit, dar aici îşi
desfăşoară activitatea şi o serie de instituţii de interes public: Hotel Dacia, Oficiul
poştal, Casa de Cultură a Sindicatelor, Colegiul tehnic A.T. Laurian. Funcţiunile
complementare permise sunt încetăţenite în timp, în domeniile: învăţământ, cultura,
comerţ, circulaţie, social, reţele edilitar - gospodăreşti.


Zona Le6 – amplasată în partea de Est a oraşului Agnita, având ca arteră principală
de circulaţie strada Avram Iancu, subzona Le6 este lipsită de dotări socio-culturale,
având doar dotări minime de comerţ şi prestări servicii. Locuinţele sunt de tip
individual, cu curte, grădină şi arhitectură specifică mediului rural şi regim de înălţime
P. Accesul în zona este facil, direct din strada Avram Iancu (Dj 106) şi reţeaua de
străzi din amplasament.
Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuit. Funcţiunile complementare
permise sunt încetăţenite în timp, în domeniile: învăţământ, cultura, comerţ,
circulaţie, social, reţele edilitar - gospodăreşti.

 Zona Le7 – amplasată in estul localităţii Agnita, in limita drumului judeţean Dj 106, pe
strada Avram Iancu, zona este formată din locuinţe colective şi individuale.
Accesul în zona este facil, direct din strada Avram Iancu (Dj 106) şi reţeaua de străzi
din amplasament.
Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuit. Funcţiunile complementare
permise sunt încetăţenite în timp, în domeniile: învăţământ, cultura, comerţ,
circulaţie, social, reţele edilitar - gospodăreşti.
 Zona Le8 - amplasată in estul localităţii Agnita, la intersecţia drumului judeţean Dj
106 cu drumul judeţean Dj 105. Locuinţele sunt de tip individual, cu curte, grădină şi
arhitectură specifică mediului rural şi regim de înălţime P. Accesul în zona este facil,
direct din strada Avram Iancu (Dj 106) si din drumul judeţean Dj 105.
Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuit. Funcţiunile complementare
permise sunt încetăţenite în timp, în domeniile: învăţământ, cultura, comerţ,
circulaţie, social, reţele edilitar - gospodăreşti.
 Zona Le9 - amplasata în vestul oraşului Agnita, la sud de râul Hârtibaciu, delimitată
la nord de malul stâng al râului Hârtibaciu, la Sud limita intravilanului existent al
oraşului Agnita, la Vest, parţial, limita intravilanului existent şi limita zonei
agrozootehnice Ae1, la Est parţial limita teritoriului intravilan existent şi limita zonei
de protecţie a centrului istoric Agnita. Circulaţia se desfăşoară în general pe axa
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principală din această zona, drumul judeţean Dj 105D, care străbate amplasamentul
de la sud la Nord. Locuinţele sunt locuinţe individuale de tip rural, cu regim de
înălţime P.
Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuit. Funcţiunile complementare
permise sunt încetăţenite în timp, în domeniile: învăţământ, cultura, comerţ,
circulaţie, social, reţele edilitar - gospodăreşti.
 Zona Le10 – zona cetăţii săteşti, amplasată in sudul localităţii Agnita, fiind delimitată
la Nord de râul Hârtibaciu, la sud de limita intravilanului existent Agnita, la vest de
limita zonei de locuit Le 9, limita de est fiind constituit de aliniamentul frontlui
construit de pe strada Plevna. Accesul în zonă se face pe strada Aurel Vlaicu sau
strada Plevna, străzi care se află in stare tehnică bună şi printr-o reţea de străzi şi
alei suficientă pentru circulaţia în zonă.
Zona este formată din locuinţe individuale cu regim de înălţime P+E.
Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuit. Funcţiunile complementare
permise sunt încetăţenite în timp, în domeniile: învăţământ, cultura, comerţ,
circulaţie, social, reţele edilitar - gospodăreşti.
 Zona Le11 – zona ce înconjoară Biserica ortodoxă „Sf. Nicolae” , amplasată în
localitatea Agnita, in zona de sud – est, este delimitată la nord de limita aliniamentul
stradal de pe strada Bisericii din zona pieţei agroalimentare pana la intersecţia străzii
Bisericii cu strada Griviţa, la est limita este marcată de frontul construit de pe strada
Griviţa, la sud zona este delimitată de limita teritoriului intravilan al oraşului Agnita, la
Vest limita este constituita de frontul construit de pe strada Plevna. Accesul in zona
se face pe reţeaua de străzi din amplasament, străzi care se afla în stare de
degradare. Zona este formată din locuinţe individuale cu regim de înălţime P+E.
Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuit. Funcţiunile complementare
permise sunt încetăţenite în timp, în domeniile: învăţământ, cultura, comerţ,
circulaţie, social, reţele edilitar - gospodăreşti.
 Zona Le12 - amplasată în sud de pârâul Hârtibaciu, in partea de est a localităţii
agnita, zona este delimitata la sud de frontul stradal de pe strada Bisericii de la piaţa
agroalimentară până la limita de est al teritoriului intravilan a localităţii Agita. Zona
este alcătuită din locuinţe individuale, având regim de înălţime P+1. Accesul in zona
se face pe strada Bisericii, strada aflată intr-o stare majoră de degradare.
Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuit. Funcţiunile complementare
permise sunt încetăţenite în timp, în domeniile: învăţământ, cultura, comerţ,
circulaţie, social, reţele edilitar - gospodăreşti.
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 Zona Le13 amplasat la sud de pârâul Hârtibaciu, zona se delimitează in partea de
nord de aliniamentul construit de pe strada Bisericii, la sud parţial de limita teritoriului
extravilan al oraşului Agnita si de zona limita zonei de gospodărie comunală Gce1, la
vest de limita zonei de locuinţe Le11. Zona este alcătuită din locuinţe individuale, re
tip rural, cu curte şi gradină.

Accesul în amplasament se face pe străzile: Bisericii,

Griviţa. Floreasca, Propagănzii – străzi care necesită lucrări de modernizare.
Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuit. Funcţiunile complementare
permise sunt încetăţenite în timp, în domeniile: învăţământ, cultura, comerţ,
circulaţie, social, reţele edilitar - gospodăreşti.
 Zona Le14 – vatra satului Ruja
 Zona Le15 – vatra satului Coveş

3. ZONA INDUSTRIALĂ
Este distribuită în două amplasamente şi se poate caracteriza astfel:


Zona Ie1 - amplasată în partea de vest localităţii Agnita, la intrarea în oraş dinspre
Sibiu. Pe lângă funcţiunea de bază, se mai identifică funcţiuni complementare şi
anume: amplasare căi de circulaţie şi reţele edilitare, spaţii verzi, spaţii de
depozitare.



Zona Ie2 – încastrată în zona Le1 la intersecţia străzilor Mihai Eminescu şi
Fabricii, cu acces direct din drum DJ 106; în această zonă îşi desfăşoară
activitatea societatea INCSTAR S.A., fabrică de încălţăminte.



Zona Ie3 - amplasată în centrul localităţii, pe strada Mihai Viteazul, lângă sediul
ROMTELECOM, Biblioteca Orăşenească şi în apropierea Bisericii Ortodoxe.
Aceasta zonă este, neinspirat, amplasată în ansamblul oraşului şi tendinţa trebuie
să fie aceea de a limita dezvoltarea ei. Autorizaţiile de funcţionare a societăţilor
comerciale se vor acorda atent, cu condiţii impuse, în special pentru protecţia
factorilor de mediu. Aici nu se va putea pune problema de a se adăuga noi
obiective sau de a se extinde zona.
Platforma se află in proprietatea S.C. ROMBOX S.A., activitatea in cadrul fabricii
fiind oprită.



Zona Ie4 – amplasată în partea de EST a zonei de locuit Le5, pe strada Avram
Iancu, accesul fiind posibil si din strada Scolii. Zona în care iţi desfăşoară
activitatea S.C. IMIX S.A.



Zona Ie5 – este cea mai întinsa platforma din oraşul Agnita. Amplasata in partea
de EST a oraşului, pe strada Avram Iancu, platforma deserveşte pentru
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desfăşurarea activităţii mai multor societăţi: S.C. TRANSPORT S.A, S.C. VICLA
IMPEX S.R.L., S.C. ECOMED S.A., S.C. KORKY MOTORS S.R.L., S.C.
FRANCESCA S.R.L. – societăţi cu domenii de activitate diversificat.
4. ZONA AGROZOOTEHNICĂ
Este reprezentată de zona Ae 1, situată pe strada Izvorului în limita teritoriului intravilan,
pe partea stânga a străzii cu acces direct din aceasta; aici îşi desfăşoară activitatea Direcţia
Sanitar Veterinară Agnita, Agenţia de Plăţi şi Investiţi pentru Agricultură, E.L.I.F. AGNITA,
Centru de însămânţări. Funcţiunea dominantă a zonei este de activităţi zootehnice, fiind
permise şi amplasarea de reţele edilitare şi căi de circulaţie.
5. ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ŞI CIMITIRE
Este reprezentată de următoarele cimitire existente:
 Gce1 -, situat în partea de sud a oraşului Agnita, in intravilan; accesul este facil,
de pe o stradă betonat asfaltată, în stare tehnică bună;
 Gce2 – cimitir amplasat în nordul zonei centrale, in intravilanul oraşului Agnita, în
apropierea Spitalului Orăşenesc;
 Gce3 - situat în partea de sud-vest a localităţii Coveş;
 Gce4 - situat în partea estul satului Coveş; accesul este impropriu, pe un drum de
pământ, în pantă;
 Gce5 – amplasat în nordul satului Ruja, în extravilan; accesul este uşor, pe un
drum de pământ.
 Gce6 – amplasat in partea de est al localităţii Ruja; accesul este uşor, pe un drum
pietruit;
 Gce7 – amplasat extravilanul satului Ruja, in partea de est; accesul făcându-se pe
un drum pietruit in stare tehnică bună.
 Gce8 – amplasat in vestul localităţii Ruja, lângă Biserica Ortodoxă.
Funcţiunea de bază a acestei zone este cea de înhumare, având ca funcţiuni
complementare, amplasarea de construcţii şi servicii specifice: capele, servicii de pompe
funebre, utilităţi necesare.
6. ZONA DE SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT
Este reprezentată de următoarele zone verzi existente pe teritoriul intravilan al localităţii:
 Tae 1 Pădurea Staienburg – pădure parc,în suprafaţă de 6,0ha, situat în intravilanul
oraşului Agnita, pe versantul de Nord al oraşului, constituind un element natural
dominant, deosebit de frumos.
 Tae 2 – ştrandul Agnita, nefuncţionabil in momentul de fată, amplasat in apropierea
cartierului de blocuri, in partea de Nord a localităţii Agnita.
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 Tae 3 - amplasată în zona de centru a oraşului, in apropierea Bisericii Ortodoxe;
 Tse 1 – baza sportiva Agnita dată în folosinţă in anul 1963, situată pe strada
Abatorului nr. 3, are în componenţă:
o teren fotbal – stare buna
o teren handbal – stare precara – necesita reparatii la tribune, vestiare,
iluminat, asfaltare
o teren volei – stare precara - necesita asfaltare şi dotări
Funcţiunea dominantă este de: spaţii verzi, agrement, recreere, iar funcţiunile
complementare admise sunt de: sport, construcţii speciale cu destinaţie sportivă, de recreere şi
agrement, spaţii de parcare, construcţii şi amenajări edilitare.
Această zonă poate şi trebuie să fie extinsă, atât în cartierele de locuinţe, cât şi în zonele
centrală şi industrială. Se vor avea în vedere atât politica de dezvoltare urbanistică adoptată de
Administraţia locală, cât şi cerinţele şi opţiunile populaţiei.
7. ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT – este reprezentată de căi
rutiere şi feroviare, ce fac legătura cu localităţile învecinate.
Infrastructura de circulaţie aferentă circulaţiei rutiere şi circulaţiei pe calea ferată se
structurează astfel:
 Zona Ccj – reprezentată de drumul judeţean DJ 106, DJ 105, Dj 105D Dj 143A;
 Zona Ccc – reprezentată de drumul comunal DC 31 care face legătura cu satul
Coveş;
 Zona Ccs – reprezentată de reţeaua stradală - Agnita, precum şi de reţeaua
stradală a localităţilor componente Ruja şi Coveş;
 Zona Ccf – reprezentată de Gară şi căile ferate – linia de cale ferata îngustă Sibiu
– Agnita - Sighişoara.
Funcţiune dominantă a zonei este de circulaţie pietonală, carosabilă, respectiv feroviară,
iar funcţiunile complementare admise sunt de: spaţii verzi, comerţ, parcări, reţele edilitare.
Reţeaua stradală existentă este suficientă, asigurând accesul la gospodăriile populaţiei şi
la instituţiile de deservire generală, nefiind necesară extinderea acesteia decât în zonele nou
introduse în intravilan.
Disfuncţionalitatea zonei constă în faptul că reţeaua stradală este necorespunzătoare
pentru o circulaţie normală, impunându-se realizarea urgentă a unor investiţii importante.
8. ZONA DE CONSTRUCŢII TEHNICO - EDILITARE
Este reprezentată de trupuri independente, situate în extravilanul localităţii, neintroduse
în intravilan prin vechiul P.U.G., dar care urmează a fi reglementate prin prezentul P.U.G.:
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Ee 1 – statia de epurare Agnita, situată în partea de Sud a localităţii, in vecinateatea

drumului judetean DJ 105D;
−

Ee 2 – Rezervor de înmagazinare a apei, amplasat pe versantul de Nord al oraşului

Agnita, în zona pădurii – parc Steinburg;
Disfuncţionalitatea zonei constă în faptul că, până la această dată, aceste trupuri nu au
fost introduse în teritoriul intravilan al oraşului.
Perspectivele de dezvoltare economico-socială arată că, într-un timp cât mai scurt,
această zonă se va extinde cu o staţie de epurare a apelor menajere.

2.8. Zone cu riscuri naturale:
În Legea 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, prin termenul „zone de risc natural” sunt definite
arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial de producere

a unor

fenomene naturale distructive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel
construit şi pot produce pagube şi victime umane.
Aşa cum am specificat şi în capitolele anterioare factorii cauzali ai alunecărilor sunt:
gravitaţia, acţiunea apei, acţiunea omului, mişcările tectonice şi seismice.
În oraşul Agnita sunt identificate două zone cu alunecări de teren momentan stabilizate:
în sudul zonei de blocuri PARC2 şi în partea de sud-vest a Străzii Grădinilor.
De-a lungul timpului au fost luate diverse măsuri pentru stabilizarea lor şi a fost instituită
interdicţia de construire permanentă în aceste perimetre. În momentul de faţă aceste zone
funcţionează în regim de grădini, prezentând diverse forme de vegetaţie. Având în vedere
contextul actual de folosire şi lipsa multor informaţii cu privire la aceste zone este destul de greu
de precizat tipul, mecanismul care le activează şi evoluţia lor în timp.
În partea nord–vestică a satului Coveş au fost întâlnite alunecări de teren stabilizate, iar
în nord au fost semnalate puternice procese erozionale manifestate prin organisme torenţiale,
care nu pun însă în pericol zonele locuite. Acestea s-au declanşat înainte de anul 1945, însă
factorii declanşatori nu au fost stabiliţi cu exactitate. Din relatările localnicilor, după anul 1970,
acestea nu au mai avut nici un fel de manifestare.
De asemenea, în special în extravilan, au fost identificate numeroase zone erozionale,
care nu afectează zonele de locuit şi reţeaua de drumuri principală.
În urma efectuării studiului hidrologic se constată că terenuri cu posibile inundaţii la
ape mari cu debite de probabilitate 5% se găsesc:
 În lungul râului Hârtibaciu, deşi apa se revarsă în afara albiei minore, nu se produc
inundaţii în oraşul Agnita, albia fiind îndiguită pentru apărarea împotriva inundaţiilor
pe toată lungimea localităţii. Zona unde se produc inundaţii poate afecta numai o
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zonă nelocuită,zonă materializată pe planul anexat, în general pe malul stâng.
Adâncimea lamei de apă deversate poate fi intre 0,4 şi 0,8 m în funcţie de topografia
terenului în zonă.


În ce priveşte pârâul Groden care traversează oraşul Agnita în tot lungul acestuia,
faţă de situaţia prezentă a scurgerii apei şi topografia albiei, funcţie de măsurătorile
topografice , apa nu se poate revărsa din albia minoră numai în zona profilului nr. 18
la limita amonte în afara localităţii. Adâncimea lamei de apă poate ajunge la cca. 50
cm fără a afecta locuinţele.

 În lungul pârâului Valea Înfundăturii în perimetrul localităţii Ruja se produc revărsări
ale apei în albia majoră a văilor în perimetrul profilelor 1,2,3 şi 4 ; în zona profilelor 1,2
revărsările sunt pe malul stâng , în zona profilului 3 pe ambele maluri, iar în zona
profilului 4 pe malul drept. Grosimea lamei de apă va putea ajunge la maxim 60-70
cm în funcţie de topografia terenului, fiind afectate de apă spaţii nelocuite. În zona
profilului nr. 3, pot fi afectate şi locuinţe unde grosimea lamei de apă poate ajunge la
cca. 70 cm.
 În lungul pârâului Coveş în perimetrul localităţii Coveş, se pot produce revărsări ale
apei din albia majoră în zona profilului nr. 26 unde apa ajunge până la baza grinzii
de susţinere a podului; şi în zona profilului nr. 27 unde apa se revarsă din albie poate
ajunge la o adâncime de cca. 20-30 cm fără a afecta eventualele locuinţe.
2.8.1. Priorităţi de intervenţie
Evaluarea stării structurale a unor depozite în ansamblul lor, ca entitate globală, la un
moment dat sau în dinamică, evidenţierea şi caracterizarea în principal a proceselor degradării
depozitelor reprezintă o sarcină extrem de importantă şi dificilă, ce nu poate fi rezolvată doar
prin observaţii „vizuale” efectuate pe teren sau printr-o simplă determinare a unei anumite
caracteristici. Această activitate de monitorizare se realizează prin studii complexe de
specialitate, bazate pe o multitudine de indicatori şi proprietăţi specifice, care permit
identificarea şi caracterizarea diferitelor forme de degradare. Valorile numerice şi intervalele de
variaţie ale acestora permit aprecierea nivelului de intensitate a proceselor respective şi
stabilirea măsurilor ce trebuiesc luate.
In funcţie de gradul de activitate, alunecările întâlnite de noi în oraşul Agnita şi satul
Coveş sunt alunecări stabilizate, caracterizate printr-un potenţial slab de reactivare.
Combaterea alunecărilor de teren se face prin lucrări de o complexitate tehnică
deosebită, care se proiectează pe baza unor studii de specialitate şi care necesită cheltuieli
foarte mari. De aceea, este preferabil să se aplice lucrări de prevenire, care sunt mai simple,
puţin costisitoare şi pot fi deosebit de eficiente dacă sunt bine alese şi aplicate cu consecvenţă.
Prezentarea factorilor cauzali şi favorizanţi ai alunecărilor de teren permit sa se aprecieze
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suprafeţele care sunt predispuse alunecărilor. Pe de altă parte, alunecările stabilizate se pot
reactiva

dacă apar condiţii favorizante

naturale

sau

legate

de

activitatea

omului.

Măsurile de prevenire trebuie aplicate atât pe terenurile cu potenţial de alunecare, cât şi pe
terenurile cu alunecări stabilizate. Aceste măsuri urmăresc să înlăture cauzele care pot
declanşa alunecările, să contribuie la ridicarea stabilităţii versanţilor. O primă problemă se
referă la alegerea folosinţelor care trebuie să se facă în funcţie de criteriile de pretabilitate faţă
de sol şi condiţiile climatice.
Aceste condiţii sunt îndeplinite de pajiştile naturale, de cerealele păioase, leguminoasele
pentru boabe, culturile furajere şi păşunile raţional folosite. Pentru a nu favoriza acumularea
apei în sol, arăturile pe aceste terenuri trebuie netezite, iar în zonele şi în anii mai bogaţi în
precipitaţii, pe solurile cu un conţinut mai ridicat în umiditate, arătura se poate executa chiar pe
linia de cea mai mare pantă, din deal în vale.
Pe aceste terenuri nu se vor executa, pentru combaterea eroziunii, lucrări de reţinere a
apei (canale, valuri de pământ, terase orizontale).
Împădurirea terenurilor alunecătoare trebuie privită sub două aspecte, pe de o parte,
speciile silvice pot reduce stabilitatea versanţilor prin greutatea proprie şi prin eforturile generate
de vânt, iar pe de altă parte previn alunecările prin consumul mare de apă şi drenarea în felul
acesta a solului, prin prevenirea formării crăpăturilor şi prin fixarea solului de sistemul radicular.
Acolo unde procesele erozionale nu sunt grave, cele mai simple măsuri de prevenire a
intensificării acestui proces sunt: păstrarea covorului vegetal bine încheiat, efectuarea lucrărilor
solului pe curba de nivel, evitarea păşunatului. Împădurirea acestor terenuri este una dintre
soluţiile cele mai viabile şi de succes, însă implică costuri foarte mari.
Pe terenurile predispuse alunecărilor, se interzice defrişarea plantaţiilor silvice,
amplasarea de construcţii şi depozite grele, trasarea de căi de comunicaţie, efectuarea de
săpături la piciorul unor versanţi ameninţaţi de alunecare.
Pentru îmbunătăţirea scurgerii apelor în general se recomandă un minim de lucrări de
regularizare a albiei văilor din aceste zone şi executarea periodică a lucrărilor de întreţinere
astfel ca suprafaţa de scurgere a apei în albia minoră să se poată realiza chiar fără revărsarea
apei din albia minoră .
Se recomandă în principal:
 păstrarea permanent curată a albiei minore, cu precădere a văilor Înfundăturii şi
Coveş, care în situaţia existenţei unei vegetaţii abundente în albia minoră şi pe versanţii
acesteia îngreunează scurgerea apei şi favorizează revărsarea acesteia.
 amenajarea unor rigole de scurgere a apelor pluviale şi păstrarea acestora
permanent curate întrucât

este posibil ca la precipitaţii foarte abundente să se producă

inundaţii parţiale din scurgerea apei de pe versanţii zonelor deluroase mai înalte care
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înconjoară localităţile Ruja şi Coveş. Prin amenajarea acestor rigole se pot înlătura în mare
măsură eventuale situaţii de astfel de fenomene.
 lucrări de scoatere de sub inundabilitate a terenurilor pe care în prezent se află
locuinţe.
 prevederea unor măsuri speciale în Regulamentul Local de Urbanism în vederea
limitării sau chiar a interzicerii construirii în zona inundabilă.
 prevederea obligativităţii întocmirii studiilor de amplasament cf. Ordin nr. 2 din 4
ianuarie 2006 pentru amplasarea unor obiective economice şi sociale în proximitatea albiilor
minore şi majore.
 prevederea unor lucrări de scoatere de sub inundabilitate a terenurilor pe care în
prezent se află locuinţe.
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2.9. Echiparea edilitară
2.9.1. Gestionarea resurselor de apă
Artera hidrografică principală din zona de studiu este reprezentată de râul
Hîrtibaciu(cod cadastral VIII.1.120.11), curs de apă ce traversează oraşul Agnita de la nord-est
la sud-vest.
Râul Hîrtibaciu este cel mai mare afluent al râului Cibin care drenează cea mai mare
parte din Podişul Hîrtibaciului şi este mărginit la nord de afluenţii râurilor Tîrnava Mare şi Visa,
la est şi sud de afluenţii râului Olt, iar la vest de râul Cibin şi unii afluenţi ai acestuia.
Fiind un râu de podiş, izvorăşte de la circa 670 m altitudine din Dealul Şoarş (judeţul
Braşov), traversează Podişul Hîrtibaciului pe o lungime de 110 km şi se varsă în Cibin, afluent
pe dreapta al Oltului, la 383 m altitudine absolută. În cadrul acestor limitealtitudinea medie a
bazinului este de 509m.
Panta generală a râului este aproximativ de 3 ‰, scăzând de la 20 ‰ în zona primilor
10km de la izvor până la 2,5 ‰, şi chiar mai puţin în ultimii 20km înainte de confluenţa cu râul
Cibin.
Bazinul hidrografic Hîrtibaciu este uşor asimetric, acesta fiind dezvoltat mai mult pe
versantul drept al albiei care ocupă circa 63% din suprafaţa totală a acestuia, faţă de versantul
stâng care se dezvoltă pe aproximativ 37% din suprafaţă.
Pe teritoriul administrativ al localităţii Agnita, râul Hîrtibaciu primeşte o serie de afluenţi
pe partea

dreaptă, dintre care amintim, din amonte în aval, pe cei mai importanţi: Valea

Înfundăturii (cod cadastral VIII.1.120.11.6) care trece prin partea estică a satului Ruja; pârâul
Ţiganilor (cu denumirea veche, pr. Groden), curs de apă necadrastat, ce confluează

în

apropiere de zona centrală a oraşului; pr. Valea Stricata cu confluenţă la ieşirea din oraş; p.
Coveş, ce trece prin dreptul localităţii cu acelaşi nume, toate cu direcţie de curgere aproximativă
de la nord la sud. Pe stânga cel mai important

afluent este Albacul(cod cadastral

VIII.1.120.11.10 ) care confluează la 6 km în aval de Agnita.
Cursul Hîrtibaciului prezintă numai meandre , iar lunca este bilaterală şi are o cădere spre
talveg, ceea ce denotă o alterare a aluviunilor din luncă cu material de pe versanţi.
Pârâul Valea Înfundăturii are o lungime totală de 9km din care pe teritoriul satului Ruja
aproximativ 1995 m, pantă medie de 13‰ şi o suprafaţă totală a bazinului de 21kmp din care în
amonte de confluenţa cu Râul Hârtibaciu de 14,5 Kmp şi în aval de sat 19,6 Kmp. Afluentul de
dreapta al pârâului Valea Înfundăturii traversează satul pe o distanţă de 465 m până la
confluenţa cu acesta prezentând o suprafaţă a bazinului de recepţie de 0,890 Kmp în amonte
si 1,75 Kmp în aval la confluenţa amintită mai sus. Pe suprafaţa oraşului Agnita râul Hârtibaciu
are o suprafaţă de 261 Kmp în amonte de oraş şi 283 Kmp în aval de acesta.
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De la izvoare până la vărsare pârâul Coveş străbate Podişul Hîrtibaciului pe o lungime de
14km adunându-şi apele de pe o suprafaţă de 31kmp. Panta generală a râului este de 11‰.
Pârâul Coveş are o lungime aproximativă de 1500 m pe teritoriul satului, o suprafaţă de
bazin în amonte de sat de 25,7 Kmp faţă de 29,4 Kmp in aval. Pârâul are un afluent de dreapta
(fără nume) care are o lungime de 109 m pe teritoriul satului pană la confluenţa cu pârâul
Coveş şi o suprafaţă de bazin de 0,788 Kmp.
b) Disfuncţionalităţi şi priorităţi de intervenţie
În ansamblu, gestionarea resurselor de apă nu este efectuată corespunzător, în aproape
toată ţara, cu atât mai mult cu cât se poate vorbi de o gestionare corectă, pe bazine
hidrografice, nu pe unităţi administrative. Principalele disfuncţionalităţi sesizate pentru Agnita
sunt valabile pe tot bazinul râului Hartibaciu:
Alimentarea cu apă potabilă
a) Cantitatea şi calitatea apei folosite
Documentaţiile care analizează situaţia existentă şi propusă, în ceea ce priveşte
alimentarea cu apă a oraşului, cuprind calcule inginereşti privind necesarul de apă, în
conformitate cu standardele şi normele de calcul în vigoare. De asemenea, se cunosc informaţii
cu privire la cantitatea apei folosite în diverse unităţi de timp.
Sistemul de alimentare cu apă al oraşului Agnita are o structură complexă şi cuprinde
toate elementele necesare funcţionării şi acoperirii pe o arie vastă a folosinţelor atât la nivel
local cât şi pentru localităţile învecinate.
Ca schemă generală, având în vedere elementele sistemului, se pot identifica: sursa
existentă de apă, magistrala de aducţiune cu staţia de pompare, staţia de tratare, rezervorul şi
reţeaua de distribuţie.
Având în vedere necesarul de apă pentru această localitate, de 65 l/s, si de situaţia de
criză de apă cu care s-a confruntat localitatea in anii 1970 – 1980, s-a încercat găsirea unor noi
surse de apă pentru suplimentarea debitului necesar şi eliminarea deficitului mare de apă
existent în acea perioadă.
Întrucât în zona învecinată oraşului Agnita nu există o sursă capabilă sa satisfacă acest
deficit, pe baza unei documentaţii efectuate de fostul ISLGC Bucureşti, in anii 1980 s-a realizat
un sistem de alimentare a oraşului Agnita, din pârâul Cârţişoara. Astfel s-a realizat o captare de
drenuri executate pe pârâul Cârţişoara, după confluenţa pârâului Laiţa cu pârâul Balea.
De la captarea existentă s-a executat o aducţiune în lungime de 30km, realizată din
conductă de oţel Ф 400, până în apropierea satului Chirpăr.
Întrucât cota de captare prin drenuri, după confluenţa pârâului Laiţa cu Bâlea nu asigură
transportul apei captate prin cădere liberă pană în Agnita datorită dealului Vărd, la poalele
acestuia, în apropierea localităţii Chirpăr, s-a executat o staţie de pompare care pompează apa
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brută la o staţie de tratare amplasată pe dealul Vardului, staţie ce are în componenţă şi un
rezervor circular suprateran cu o capacitate de 2500m3.
În acest moment, din punct de vedere cantitativ, sistemul existent de alimentare cu apă a
oraşului satisface, parţial, următoarele tipuri de nevoi:
 nevoi gospodăreşti - definite de STAS 1343 - ca fiind consumul de apă de băut,
preparare hrană, spălatul rufelor şi a vaselor, curăţenia locuinţei, utilizarea WCului, precum şi pentru animalele de pe lângă gospodăriile populaţiei.
Conform acestui act de reglementare, oraşul Agnita este structurat în două
zone de consum, în funcţie de gradul de dotare a gospodăriilor cu instalaţii
interioare consumatoare de apă:
o zona de confort edilitar 3 caracterizată prin prezenţa locuinţelor
unifamiliale, cu un grad mediu de echipare;
o zona de confort edilitar 4 - unde locuinţele, fiind la bloc, dispun de
instalaţii interioare de apă, care stimulează consumul.
 nevoi publice - definite de acelaşi normativ ca nevoile de funcţionare a unităţilor
de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, cantine, cămine, hoteluri,
restaurante, magazine, cofetării, altele privind consumul de apa.
 nevoia de apă pentru stingerea incendiilor
 nevoi pentru funcţionarea sistemului de alimentare cu apa şi acoperirea pierderilor
 nevoi gospodăreşti - edilitare: spălatul străzilor, stropitul spaţiilor verzi şi altele.
b) Descrierea sistemului de distribuţie a apei
În oraşul Agnita, reţeaua de distribuţie actuală lucrează în totalitate gravitaţional şi
conferă sistemului de alimentare cu apă condiţii bune de lucru în parametri hidraulici normali,
neînregistrându-se pe ansamblu probleme majore. Cu toate acestea, având în vedere
vechimea conductelor şi materialele din care sunt executate, în majoritate oţel şi azbociment,
unele tronsoane furnizează parametri hidraulici de curgere deficitari contribuind de asemenea şi
la accentuarea procesului de alterare a apei distribuite.
Satele Ruja şi Coveş s-au dotat cu cate o reţea de distribuţie cu cişmele stradale.
Reţeaua de distribuţie aferentă fiecărui sat s-a realizat dintr-un tronson major cu
diametrul de Ф 110mm care se ramifică în intravilanul localităţii cu doua tronsoane secundare
cu diametrul de Ф 50mm. Reţeaua de distribuţie s-a prevăzut cu cişmele stradale, hidranţi de
incendiu, cămine de vane.
c) Disfuncţionalităţi şi priorităţi de intervenţie
 Sistemul existent este vechi - construit în perioada 1970 - 1980, reparat parţial şi
extins în decursul timpului, în fapt, în stare tehnică necorespunzătoare.
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 Calitatea este necorespunzătoare; performanţele de tratare a actualei Uzine de
apă nu asigură o calitate bună a apei distribuite în sistem;
 tronsoanele principale ale reţelei, situate pe strada principală a localităţii şi în zona
de blocuri necesită reabilitare prioritară
2.9.2. Canalizarea apelor uzate
a) Restituţia de apă uzată
Consumul de apă (industrială şi menajeră) şi, în mod corespunzător, restituţia de apă
uzată a oraşului, fac din serviciile de canalizare o activitate importantă pe linia gospodăririi
oraşului, cel puţin prin problemele pe care le ridică.
b) Descrierea sistemului de canalizare
Componentele principale ale sistemului de canalizare existent sunt:
 colectoare principale;
 colectoare secundare;
Sistemul de canalizare din localitatea Agnita este unul mixt, semnalându-se atât
prezenţa colectoarelor unitare cât şi a celor ce transportă doar ape uzate menajere. Lungimea
totală a colectoarelor existente este de aproximativ 16 km. Acestea sunt realizate din tuburi de
beton şi au vechimi variabile, cele mai recente fiind realizate în perioada anilor 90.
Descărcarea apelor uzate transportate de colectoarele existente se realizează în prezent
direct în râul Hîrtibaciu, prin intermediul gurilor de descărcare amplasate pe malul drept al
acestuia.
Se remarcă absenţa unei reţele de colectare a apelor menajere pe malul stâng al râului
Hârtibaciu, în zona periurbană, singurele colectoare de aici fiind construite la o dată recentă şi
având în general rol de colectoare pluviale.
În stele Ruja şi Coveş se remarcă lipsa reţelei de a apelor uzate.
c) Disfuncţionalităţi
 Lipsa unei staţii de epurare funcţională; apele uzate menajere fiind deversate
direct în râul Hârtibaciu;
 Sistemul existent, în ansamblul său, este vechi şi nu acoperă întregul teritoriu
intravilan;
 Lipsa reţelelor de colectare a apelor uzate în localităţile Ruja şi Coveş.
2.9.3. Alimentare cu energie electrică
a) Integrarea în sistemul energetic naţional
Localitatea Agnita este încadrată, din punct de vedere al asigurării consumului de
energie electrică, în sistemul de distribuţie şi furnizare a acesteia prin instalaţiile existente,
astfel:
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 Staţii de transformare 110/20KV Agnita, existentă la intrarea in oraş dinspre
localitatea Chirpăr, pe drumul judeţean DJ 105D, racordată la sistemul energetic
naţional din staţia de transformare Mediaş;
 Distribuţia de 20 KV - este compusă din:
 linii de 20 KV - din distribuţia de 20 KV a staţiei Agnita se asigură
racordarea tuturor posturilor de transformare din zonă, prin reţele de
20KV, aeriene şi/ sau subterane.
 posturi de transformare de 20/0,4 KV, sunt alimentate în buclă,
asigurându-se astfel siguranţa mărita de funcţionare. Distribuţia se
realizează din trei astfel de bucle pentru localitatea Agnita, la care se mai
adaugă încă o alta buclă pentru localitatea Coveş. Există 15 posturi de
transformare în cabină zidită, 5 posturi trafo în cabina metalică şi 6 posturi
trafo aeriene.
 Distribuţia de 0,4 KV - consumatorii casnici, edilitari şi iluminatul public se
racordează în distribuţia de 0,4 KV din posturile de transformare, prin reţele
aeriene sau subterane, prin circuite separate mono sau trifazice, funcţie de
cererea de consum. În zonele de consumatori concentraţi (blocuri), pentru
alimentarea posturilor trafo şi a consumatorilor individuali, reţeaua de distribuţie a
energiei electrice s-a realizat din cabluri pozate subteran iar în zonele de locuinţe
individuale se folosesc locuinţe individuale.
b) Disfuncţionalităţi şi priorităţi de intervenţie
Alimentarea cu energie electrică a oraşului este asigurată prin infrastructura specifică
existentă, gestionată de proprietar în condiţii medii. Analiza situaţiei existente a scos la vedere o
serie de mici disfuncţionalităţi, astfel:
 La reţeaua de joasă tensiune sunt anumite porţiuni (la capete de reţea) cu reţea
aeriană unde, datorită creşterii consumului pe traseul acesteia (apariţiei de
consumatori noi şi/ sau amplificării consumului în gospodării), căderea de tensiune
depăşeşte limitele admise.
 Se evidenţiază cazuri de trasee nesistematizate, aliniamentul fiind compromis.
 Reţeaua de iluminat public, în zonele periferice, este deficitară, corpurile de iluminat
fiind necorespunzătoare, iar în unele cazuri, alinierea şi poziţia corpului de iluminat nu
este cea mai indicată.
Aceste disfuncţionalităţi se pot rezolva la iniţiativa Primărie, de către proprietarul reţelei,
în baza unei ordini de priorităţi stabilite de comun acord.
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2.9.4. Telefonia
In localitatea Agnita, există o centrala telefonica automată amplasata în zona centrala a
oraşului pe strada 1 Decembrie, care deserveşte toţi abonaţii din localitatea.
Legătura centralei cu restul teritoriilor tării cât şi conectarea abonaţilor la centrală se face
prin cabluri telefonice in săpătură, în canalizaţie sau aeriene, pe stâlpi sau faţade.
Infrastructura de telefonie - materie şi câmp, este reprezentată prin reţelele specifice
telefonie fixe şi mobile având ca proprietari ROMTELECOM, ORANGE, VODAFONE,
COSMOTE.
Reţeaua ROMTELECOM si reţelele de telefonie mobilă acoperă nevoia de comunicare.
Nu s-au sesizat disfuncţionalităţi specifice oraşului Agnita în ceea ce priveşte
telecomunicaţia.

2.9.5. Alimentarea cu gaze naturale
a) Indicatori de consum
Gazul metan este folosit în oraşul Agnita drept combustibil, pentru încălzirea spaţiilor de
locuit, pentru încălzirea apei la băi şi pentru prepararea hranei.
Până în anul 1989, gospodăriile de tip rural nu aveau posibilitatea de a utiliza gazul la
încălzirea apei calde pentru baie. În cea mai mare parte, gospodăriile dispuneau de 2 focuri,
unul pentru încălzire şi unul pentru bucătărie. După anul 1989, consumatorilor casnici li s-a
permis instalarea unui al treilea foc, la cerere, pentru încălzirea apei de baie.
Consumul de gaze naturale nu a înregistrat in ultima perioada, creşteri spectaculoase, ca
urmare a preţului său foarte ridicat; din ce în ce mai multe gospodării au revenit la utilizarea
lemnului drept combustibil pentru încălzire, lemnul găsindu-se în zonă şi fiind, relativ, ieftin.
Debitul de gaze instalat pentru consumul casnic variază, în medie, de la 1,5 la 3,0 Nmc/h
şi pe gospodărie, în funcţie de instalaţiile interioare ale clădirilor, iar consumul real se situează
în jurul a 30.000.000 Nmc/an, respectiv circa 5.800 Nmc/an/persoană.
Consumul de gaze naturale este urmărit de către unităţile specializate în distribuţia
gazelor şi contorizat integral. Accesul la consumul de gaz este controlat, atât din raţionamente
economice, cât şi din punct de vedere al siguranţei în exploatare.
b) Descrierea sistemului de alimentare cu gaze naturale
Localitatea dispune în prezent de o staţie de reglare – măsurare - predare, amplasată în
intravilanul localităţii, având capacitatea de cca. 20000Nmc/hm.
Livrarea gazului metan la consumatori se realizează prin reţele de distribuţie de presiune
redusă, pozate in mare parte subteran – excepţie fac reţelele

la care se racordează

branşamente si posturi de reglare - măsurare pentru fiecare consumator în parte.
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Sistemul de distribuţie a gazelor naturale (staţie de reglare – măsurare, conducte de
distribuire şi branşamentul până la limita proprietăţii utilizatorului) este gestionat de către
societatea „E-On GAZ” S.A.
c) Disfuncţionalităţi
 Principala disfuncţionalitate în funcţionarea sistemului de alimentare cu gaze
naturale este aceea că preţul gazului este mult peste limita de suportabilitate
financiară a populaţiei oraşului, populaţie care, în prezent, realizează venituri mici
si care

este forţată, astfel, să găsească soluţii alternative, sau să renunţe la

încălzire.
 Prin avizul pe care urmează să îl elibereze proprietarul reţelei de gaze, privind
prezenta documentaţie, Primăria Agnita va cunoaşte posibilitatea de extindere a
reţelelor existente în zonele funcţionale ce reprezintă extinderi de intravilan, şi va
cunoaşte eventualele condiţii impuse de proprietar.

2.9.6. Gospodărirea comunală
a) Salubrizare şi gestionare deşeuri de tip urban
a) Salubrizare şi gestionare deşeuri de tip urban
În prezent, străzile oraşului Agnita nu sunt spălate. Salubrizarea lor constă în măturarea
periodică - activitatea deservită de un compartiment de specialitate din cadrul Primăriei.
În prezent, colectarea deşeurilor nu se face selectiv, activitatea de colectare, transport şi
depozitare a deşeurilor făcându-se săptămânal conform unui program bine stabilit de către S.C.
„ECO VALEA HÂRTIBACIULUI” S.A. Pentru depozitarea cadavrelor de animale, Primăria a
amenajat un spaţiu frigorific şi având încheiat un contract cu societatea S.C. PROTAN S.A.,
care dispune de incinerator.
Deşeurile menajere sunt colectate şi transportate la depozitul ecologic de deşeuri din
localitatea Cristian, iar deşeurile preselectate de populaţie şi societăţi comerciale sunt
transportate la Staţia de sortare şi transfer, urmând ca după selectare şi balotare să fie
valorificate.
Implementarea sistemului de gestionare integrată a deşeurilor în judeţul Sibiu este in
conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, cu Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor şi cu
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi se bazează pe obiectivele POS mediu.
Printre obiectivele sistemului de gestionare integrată a deşeurilor se numără şi reducerea
impactului ecologic prin închiderea a 5 depozite de deşeuri municipale neconforme, printre care
şi depozitul la care depozitează şi oraşul Agnita şi care se afla în afara teritoriului administrativ
al oraşului.
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În prezent, în oraşul Agnita este în faza de implementare, proiectul de gestionare a
deşeurilor, finanţat prin Phare CES, prin care s-au construit o staţie de sortare şi o staţie de
transfer. Pentru cea de transfer urmând să se achiziţioneze utilajele.
În situaţia în care, diferite tipuri de deşeuri sunt depuse necontrolat şi fraudulos în
teritoriul extravilan, în proximitatea drumurilor de exploatare, serviciul public realizează
ecologizarea zonei afectate.
b) Cimitire
Înhumarea cadavrelor umane este deservită de o infrastructură apreciată ca fiind
satisfăcătoare şi suficientă: două cimitire În localitatea Agnita, patru cimitire in localitatea Ruja si
doua cimitire in localitatea Coveş, distribuite bine în teritoriu, uşor accesibile, cu capacităţi încă
neutilizate. În cele mai multe cazuri, cimitirele sunt împrejmuite şi întreţinute la condiţii normale
de utilizare.
c) Disfuncţionalităţi
Deşi zona afectată acestei funcţiuni este suficientă din punct de vedere cantitativ, s-au
identificat o serie de disfuncţionalităţi care se pot îndepărta prin investiţii:
 refacerea şi modernizarea împrejmuirilor;
 îmbunătăţirea calităţii aleilor de circulaţie interioară;
 construirea de capele mortuare;
 îmbunătăţirea accesului din drumurile şi străzile oraşului;
 stabilizarea terenurilor în zonele cu alunecări de teren;
 plantarea şi întreţinerea mai bună a vegetaţiei, întreţinerea mai bună a
mormintelor.

2.9.8. Transportul local
Reţea de drumuri judeţene, care se intersectează pe teritoriul administrativ al oraşului,
asigură circulaţia de mărfuri şi persoane dinspre şi înspre Agnita.
Transportul local se desfăşoară în baza unui program, efectuându-se curse intre
localităţile:
o Agnita – Ruja, Agnita – Coveş, Agnita – Zăvoi;
o Ruja – Agnita, Ruja – Zăvoi;
o Coveş - Agnita
Pentru acest tip de transport se utilizează mijloace de transport, cu capacitatea 24 de
locuri pe scaune şi 42 de locuri în picioare, proprietatea Primăriei Agnita. Mijloacele de transport
sunt deservite angajaţii Primăriei, acoperind orarul şi cursele conform programului.
Principalele disfuncţionalităţi manifestate în această direcţie sunt:
 lipsa unei infrastructuri de transport de calitate bună, distribuită în tot oraşul;
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 lipsa marcajelor de circulaţie;
 lipsa spaţiilor de parcare;
 lipsa aleilor pentru biciclişti;
2.9.9. Infrastructura pentru sport
Agnita are o infrastructură ce deserveşte activităţile în domeniul sportului, suficientă din
punct de vedere cantitativ, şi în stare tehnică bună, concretizându-se astfel:
 pentru sportul din şcoli, care antrenează practic toţi elevii din clasele I - XII, fiecare
şcoală are un teren de sport neacoperit, suficient pentru fiecare şcoală în parte.
 baza sportiva Agnita dată în folosinţă in anul 1963, situată pe strada Abatorului
nr. 3, are în componenţă:
o teren fotbal – stare buna
o teren handbal – stare precara – necesita reparaţii la tribune, vestiare,
iluminat, asfaltare
o teren volei – stare precara - necesita asfaltare şi dotări
 sălile de sport din teritoriul oraşului Agnita sunt intr-o stare precară necesitând
reparaţii interioare, exterioare, vestiare, grupuri sociale şi dotări, excepţie făcând
Sala de Sport a Liceului “A.T.Laurian” este funcţionabila si in stare buna, data in
folosita in anul 2004
 terenurile de sport din localităţile Ruja şi Coveş date in folosinţă pentru activităţile
sportive ale şcolilor din localităţile respective, dar si pentru diverse activităţi
organizate de grupuri de cetăţeni doritori de mişcare, sunt terenuri neorganizate,
lipsite de dotări, tribune şi marcaje.

S.C. ASSA GRUP S.R.L.

P.U.G. ORAŞUL AGNITA

2.10. Probleme de mediu
2.10.1. Descrierea situaţiei existente
Oraşul Agnita este situat în centrul Podişului Hârtibaciului, parte integrantă a Podişului
Transilvaniei. Această poziţie, în cadrul Depresiunii Transilvaniei, si-a pus amprenta în evoluţia
sa paleogeografică, dar şi în cea economică.
În ceastă zonă a fost desemnat situri Natura 2000 Arii de protecţie specială a avifaunei
(SPA) ROSPA0099 – Podişul Hârtibaciului (100 % din teritoriul administrativ) şi (SCI) RO
SCI0227 – Sighişoara -Târnava Mare (8% din teritoriul administrativ). Această arie protejată
este de prioritate nr.1 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de judeţe ale ţării,
având o suprafaţă: 178221 ha de terenuri seminaturale.
Atât autorităţile locale cat şi cele judeţene prin serviciile de urbanism au conştientizat
importanţa sitului luând măsuri speciale atât în ceea ce priveşte investiţiile noi cât şi
modernizarea celor existente astfel încât să nu fie afectată integritate sistemului Natura 2000.
Oraşul Agnita nu este inclus în sfera oraşelor puternic poluate din România , motivul fiind
slaba dezvoltare a zonei industriale. Există însă o poluare istorică, ţinând cont de faptul că până
în anii `90 ramura industrială era puternic dezvoltată fapt care a condus la presiuni asupra
mediului ( prelucrarea pieilor ca ramură importantă producătoare de bunuri de larg consum).
În prezent putem vorbi de alterarea calităţilor ecologice asupra factorilor de mediu datorită
disfuncţionalităţii din sistemul de canalizare şi lipsa unei staţii de epurare.
Apele de suprafaţă
Principalul râu care traversează oraşul Agnita este râul Hâribaciu.
În perimetrul localităţii Agnita râul Hartibaciu primeşte mai mulţi afluenţi pe partea
dreaptă, aici densitatea drenajului fiind de 2 - 2,5 km/km2, iar pe partea stângă cel mai important
afluent este Albacul, care confluează la 6 km aval de Agnita.
Hârtibaciu – amonte Agnita se încadrează în categoria a-II-a de calitate; Hârtibaciu aval
oraşul Agnita este degradat.
Râul Hârtibaciu în aval de Agnita este degradat datorită colectării apelor reziduale
menajere şi industriale neepurate, deoarece nu există staţie de epurare orăşenească.
Pe parcursul întregului an valorile indicatorilor bacteriologici oscilează ajungând în
sezonul de vară/toamnă să atingă cotele cele mai mari, acest lucru explicându-se prin
temperatură, precipitaţii, materiale alohtone şi alogene, concentraţia nutrienţilor existenţi în apă,
exploatarea lemnului, exploatarea pădurilor, aşezări umane.
Îngrăşămintele naturale şi artificiale, amendamentele, tratamentele aplicate în exces pe
terenurile agricole în mod direct sau indirect constituie surse de poluare a apelor de suprafaţă
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Îmbunătăţirea calităţii râului Hârtibaciu până la confluenţa cu râul Cibin, se explică prin
capacitatea mare de autoepurare a râului, astfel încât în această secţiune râul se încadrează în
categoria a-II-a de calitate.
Apele subterane
Dejecţiile animaliere provenite din unele gospodării rurale constituei surse punctiforme
de poluare.
Depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere şi industriale, spălate de precipitaţii dau
naştere levigatului care încărcat de substanţe organice şi compuşi toxici constituie un efluent
poluator pentru emisar.
Evacuările rezultate din activităţile gospodăreşti duc la prezenţa indicatorului amoniu în
apele subterane, fiind afectată pânza freatică.
Solul
Solurile din oraşul Agnita se caracterizează printr-o mare varietate în ceea ce priveşte
atât tipurile cât şi repartiţia lor. Astfel întâlnim soluri aluvionare, argiloase, nisipoase.
În sol se mai găsesc încă urme ale poluări istorice - cromul - folosit în procesul de
tăbăcire a pieilor, care este considerat toxic pentru mediu şi om.
Datorită eroziuni pluviale şi în mică măsură a eroziunii eoliene o mare parte din terenuri
sunt inapte folosinţelor agricole, singura modalitate de punere în valoare din punct de vedere
economic şi de refacere a mediului este introducerea în circuitul silvic prin împădurire.
Aerul
Ţinând cont de activitatea industrială destul de redusă din zonă putem spune că aerul
nu prezintă o poluare semnificativă încadrându – se în parametrii normali.
Biodiversitatea
Crearea reţelei Natura 2000 şi managementul corespunzător al siturilor incluse în
această reţea sunt repere importante ale politicii comunitare pentru conservarea
biodiversităţii.
Reţeaua natura 2000 reprezintă un instrument primordial al Uniunii Europene pentru
conservarea naturii în statele membre.
Siturile de importanţa comunitară şi ariile de protecţie specială, incluse în reţeaua Natura
2000 acoperă 17% din suprafaţa Romaniei.
Cadrul de acţiune la nivel comunitar, pentru păstrarea biodiversităţii este stabilit prin
Directiva „Habitate” (92/43/EEC) şi Directiva „Păsări” (79/409/EEC).
Este foarte important ca impactul unor investiţii asupra acelor specii pentru care zona a
fost desemnată sit Natura 2000 cum este cazul teritoriului administrativ al oraşului Agnita să fie
evaluat complet prin metode ştiinţifice. Prin implementarea corectă şi selectarea

atentă a

metodelor de diminuare a impactului, impactul poate fi minimalizat sau sensibil micşorat.
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Acest sit conţine o populaţie importantă pe plan global a crâstelului de câmp (Crex crex),
acvila ţipătoare mica (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), huhurez mare (Strix
uralensis), caprimulg (Caprimulgus europaeus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius),
ciocănitoarea de grădini (Dendrocopos syriacus), ghionoaie sură (Picus canus), ciocarlia de
pădure (Lullula arborea), sfrancioc roşiatic (Lanius collurio), specii ameninţate cu dispariţia.
Găzduieşte efective importante din speciile caracteristice acestei zone, de ex. aici
cuibăreşte cea mai însemnată populaţie de acvila ţipătoare mica (Aquila pomarina) şi de
viespar (Pernis apivorus) din Romania, densitatea ceea mai ridicata fiind atinsa la sud de Valea
Hartibaciului.
Populaţia de cristel de câmp (Crex crex) este semnificativă pe plan global (peste 20 de
perechi) dar este şi printre primii dintre siturile din Romania. Este de asemenea printre primele
zece situri din ţară pentru ghionoaie sură (Picus canus).
Principalii factori care periclitează biodiversitatea din sit:
 defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice pe suprafeţe mari;
 tăierile selective a arborilor in vârstă sau a unor specii;
 amenajări forestiere şi tăieri in timpul cuibăritului speciilor periclitate;
 vânătoarea in zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate;
 distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor;
 deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului;
 împăduriri cu specii neindigene (salcâm, oţetar, cenuşar etc.);
 intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele
tradiţionale în agricultură inclusiv, cu monoculturi mari;
 cositul in perioada de cuibărire a cristelului de câmp;
 arderea vegetaţiei;
Dacă aceste impacturi au ca rezultat modificarea statutului de conservare al
speciilor/habitatelor într-unul mai puţin favorabil faţă de situaţia anterioară impactului, atunci se
poate considera ca a avut loc o deteriorare a habitatului.
Scopul reţelei Natura 2000 este stoparea declinului biodiversităţii la nivel european prin
menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor (de plante/animale) şi implicit a habitatelor
acestora.
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Patrimoniul construit

Obiectivele identificate in oraşul Agnita sunt in Lista Monumentelor Istorice 2010 după
cum urmează:
Nr. Cod LMI

Denumire

Localitate Adresă

Datare

crt.
6

SB-I-s-A-11927 Situl arheologic de la Agnita oraş AGNITA Pârâul Cetăţii sec. II - III p. Chr.

7

SB-I-m-A-11927.01 Aşezare oraş AGNITA Pârâul Cetăţii sec. II - III p. Chr.

8

SB-I-m-A-11927.02 Necropolă oraş AGNITA Pârâul Cetăţii sec. II - III p. Chr.

171 SB-II-a-B-20923 Linia ferată îngustă Sibiu-Agnita-Brădeni, Municipiul Sibiu; sat Şelimbăr;
comuna Şelimbăr; sat Mohu,
curamificaţia Cornăţel-Vurpăr
comuna Şelimbăr; sat Bungard,
comuna Şelimbăr, sat Caşolţ,
comuna Roşia; sat Cornăţel,
comuna Roşia; sat Roşia,
comuna Roşia, sat, Hosman,
comuna Nocrich ; sat Marpod,
comuna Marpod; sat Nocrich,
comuna Nocrich; sat Alţâna,
comuna Alţâna; sat Vecerd,
comuna Bârghiş; sat Beneşti,
comuna Alţâna; sat Vărd,
comuna Chirpăr; sat Bârghiş,
comuna Bârgiş; sat Coveş, oraş
Agnita, oraş Agnita; sat Ruja,
oraş Agnita; sat Stejărişu,
comuna Iacobeni; sat Iacobeni,
sat Netuş, comuna Iacobeni; sat
Brădeni, comuna Brădeni; sat
Vurpăr, comuna Vurpăr
386

SB-II-a-A-12189 Centrul istoric sec.XIV – XX

Str. Mihai Viteazu, până la nr. 55,
respectiv FIPA II, Piaţa
Republicii, Piaţa Bisericii
Evanghelice, Str. Nouă, Str.
Vlaicu Aurel şi Str. 1 Decembrie
până la Complexul Comercial şi
Hotelul nou, respectiv intrarea
FIPA.

387 SB-II-m-B-12190 Casă

oraş AGNITA

Str. 1 Decembrie 1918 4 înc. sec. XIX
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388 SB-II-m-B-12191 Casă

oraş AGNITA

Str. 1 Decembrie 1918 6 înc. sec. XIX

389 SB-II-m-B-12192 Casă

oraş AGNITA

Str. 1 Decembrie 1918 12 mijl. sec. XIX

390 SB-II-m-B-12193 Casă

oraş AGNITA

Str. 1 Decembrie 1918 14 sf. sec. XVIII

391 SB-II-m-B-12194

Casă oraş AGNITA

Str. 1 Decembrie 1918 16 înc. sec. XIX

392 SB-II-m-B-12195

Locuinţă, azi Muzeul

Str. 1 Decembrie 1918 29

1800

de istorie şi etnografie
oraş AGNITA
393 SB-II-a-A-12196

Str. Agnita Nouă 1

Ansamblul bisericii

a doua jum.

evanghelice fortificate

a sec.

oraş AGNITA

XIII - sec.XIX

394 SB-II-m-A-12196.01 Biserica evanghelică

Str. Agnita Nouă 1

oraş AGNITA
395 SB-II-m-A-12196.02 Turn de poartă

1250 - 1300,cca.
1407, 1890 – 1892

Str. Agnita Nouă 1

a doua jum. a sec.

(al olarilor) oraş AGNITA
396 SB-II-m-A-12196.03 Turn estic

XV - sec. XVI
Str. Agnita Nouă 1 a doua jum. a sec.

(al fierarilor) oraş AGNITA
397 SB-II-m-A-12196.04

XV - sec. XVI

Turn sud-estic

Str. Agnita Nouă 1

a doua jum. a sec.

(al croitorilor) oraş AGNITA
398 SB-II-m-A-12196.05 Turn sud-vestic

XV - sec. XVI

Str. Agnita Nouă 1

a doua jum. a sec.

(al cizmarilor) şi fragment din

XV - sec. XVI

zidul de incintă oraş AGNITA
399

SB-II-m-B-12197

Casă oraş AGNITA

Str. Mihai Viteazul 3

înc. sec. XIX

400

SB-II-m-B-12198

Casă oraş AGNITA

Str. Mihai Viteazul 7

înc. sec. XIX

401

SB-II-m-B-12199

Casă oraş AGNITA

Str. Mihai Viteazul 21

402

SB-II-m-B-12300

Casa parohială a bisericii Str. Mihai Viteazul 31

1900
sf. sec. XVIII

reformate oraş AGNITA
403

SB-II-m-B-12301

Casă oraş AGNITA

Str. Mihai Viteazul 33

1819

404

SB-II-m-B-12302

Casă oraş AGNITA

Str. Mihai Viteazul 37A

405

SB-II-m-B-12303

Biserica .Sf. Nicolae. oraş AGNITA Str. Plevna 1795

406

SB-II-m-B-12304

Casă oraş AGNITA

Piaţa Republicii 14

sf. sec. XIX

407

SB-II-m-B-12305

Casă oraş AGNITA

Piaţa Republicii 15

1850 - 1900

408

SB-II-m-B-12306

Casă oraş AGNITA

Piaţa Republicii 17

sec. XIX

409

SB-II-m-B-12307

Casă oraş AGNITA

Piaţa Republicii 18

1900

562

SB-II-m-B-20923.07 Linie ferată îngustă

înc. sec. XIX

Între km 50+310-53+157 1898 - 1910

sat COVEŞ; oraş AGNITA
563

SB-II-m-B-20923.08 Staţie Agnita

La km 51+076

1898 - 1910
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(gară, depozit, grup sanitar)
sat COVEŞ;

564

SB-II-m-B-20923.09 Podeţ metalic 6m

La km 51+540

1898 - 1910

La km 52+355

1898 – 1910

La km 43+300

1898 - 1910

259

sec. XIII - XVI

259

ec. XIII - înc. sec. XV

sat COVEŞ; oraş AGNITA
565

SB-II-m-B-20923.10 Halta Coveş sat COVEŞ;
oraş AGNITA

851

SB-II-m-B-20923.06 Halta Ruja sat RUJA;
oraş AGNITA

852

SB-II-a-A-12527

Ansamblul bisericii evanghelice
fortificate sat RUJA; oraş AGNITA

853

SB-II-m-A-12527.01 Biserica evanghelică fortificată
sat RUJA; oraş AGNITA

854

SB-II-m-A-12527.02 Incintă fortificată (fragmente)
sat RUJA; oraş AGNITA

259

sec. XVI
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Fântâna romana
In curtea edificiului din strada Piaţa nr.3, pot fi admirate urme ale civilizaţiei romane pe
aceste meleaguri. Una dintre aceste urme - fântâna romana - este zidita din piatra si are
diametrul de aproximativ 1,20 m.
Biserica ortodoxa Sfântul Nicolae
A fost construita in anul 1795 -1797. Ctitorii bisericii au fost Dumitru Orghidan si Radu
Bogdan, doi negustori braşoveni, care au ctitorit si alte biserici in Ardeal. In peretele din dreapta
bisericii, in Sfântul Altar, se găseşte gravata in piatra inscripţia cu numele ctitorilor bisericii si
data zidirii acesteia. Biserica in exterior are forma de corabie, iar in interior respecta stilul
bizantin cu cupola si bolti in altar, naos si pronaos.
Biserica este construita din piatra, cărămidă, ţiglă si lemn. De multe ori locaşul de cult a
fost reparat. Intra anii 1980 - 1983 biserica a fost îmbrăcată intr-o frumoasa haina picturala de
către pictorul Vasile Blend. Întregul mobilier este sculptat din lemn de stejar, executat la
atelierele Patriarhiei din Bucureşti.
Intre anii 1994 - 1995 clădirii bisericii i s-a mai adăugat un nou edificiu, clopotniţa, in care
s-au ridicat cele doua clopote vechi cu care a fost înzestrată biserica, la care s-a mai adăugat
încă unul mai mare.
Alături de biserica se afla casa parohiala cu aceeaşi vechime ca si biserica. Aceasta
clădire a fost prima şcoala românească din Agnita. In prezent in aceasta clădire se afla Muzeul
Protopopiatului Agnita, care conţine: icoane pe sticla, icoane pe lemn, carte veche românească,
etc. In aceasta biserica se oficiază slujbele cultului ortodox pentru toate trebuinţele
credincioşilor.
Biserica Sfântul Nicolae, alături de prima şcoala româneasca si de colecţia muzeistica sunt
obiective ale Patrimoniului Cultural din Agnita si din punct de vedere spiritual, de vizitare pentru
toţi calatorii si vizitatorii străini si localnici.
Cetatea Săsească cu Biserica Evanghelica de Confesiune Augustană Fortificată - Agnita
Privilegiile regale confirma existenta cetăţii din Agnita in 1466, ea fiind construita probabil
odată cu biserica - hala gotica, înălţată pe fundamentul unei bazilici romane, fără turn, din
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secolul al XIII-lea, fortificata in primul sfert al secolului al XVI-lea. Intr-un document păstrat pana
in 1948 în biserica, era indicat anul 1409 ca fiind acela al construcţiei actuale.
Cetatea, alcătuita dintr-o tripla incintă, a fost ridicata in mai multe etape, aşa cum mai
târziu a fost modificata la diferite intervale. Cele patru turnuri de apărare construite din piatra de
rău si de cariere aparţineau curtinei interioare. In centrul laturii nordice, turnul dulgherilor, cu o
intrare boltita prevăzută cu hersa, veghea deasupra porţii. In est se înaltă turnul făurarilor sudest turnul croitorilor, iar in sud-vest turnul cizmarilor. Intre acestea din urma mai exista şopronul
vechi din lemn. Turnurile îşi datorează denumirile faptului ca îngrijirea şi apărarea lor era datoria
diferitelor bresle, care îşi păstrau in turnul lor si slănina agăţata de bârnele platformelor de lemn.
Turnurile cu cate cinci caturi sunt toate prevăzute cu metereze mici, practicabile exclusiv pentru
arme de foc, nişele fiind boltite prin arcade de piatra aşezate vertical sau acoperite de lespezi
suprapuse marginal.
La devastarea comunei, in 1600, de către trupe de mercenari, a fost arsa si biserica,
renovata apoi in 1614. In 1890 s-au reînnoit părţi ale bolţilor catedralei sudice.
In 1892 bastionul de deasupra corului devenit şubred, a fost demolat, iar in 1908 acoperişul
bisericii a fost făcut din nou.
Monumentul Eroilor Neamului căzuţi la datorie in timpul celui de-al II-lea război
mondial, amplasat in parcul oraşului.
Cetatea Săsească cu Biserica Evanghelica de Confesiune Augustana – Ruja
Biserica poarta hramul Sfintei Magdalena si este construita la începutul secolului al XVlea, ca biserica sala, cu un corp dreptunghiular si o absida pentagonala. La începutul secolului
al XVI-lea biserica a fost fortificată: pereţii de sus au fost prevăzuţi cu metereze, corul a fost
reamenajat, s-a adăugat si turnul clopotniţă din vest, iar in jurul bisericii a fost ridicat un zid de
fortificaţie

cu

turnuri.

In

secolul

al

XIX-lea

zidul

de

fortificaţie

s-a

dărâmat.

In prezent in clopotniţa, pe lângă celelalte clopote, mai exista unul, care datează din anul 1500.
2.10.2 Analiza critică a situaţiei existente
În oraşul Agnita ramura industrială nu a cunoscut în ultimii ani o reală dezvoltare astfel
încât nu se poate vorbi despre o poluare industrială asupra factorilor de mediu, singura şi cea
mai importantă sursă de poluare fiind sistemul învechit de canalizare, lipsa unei staţii de
epurare şi prezenţa depozitelor neconforme de deşeuri.
Atât autorităţile locale cât şi cele judeţene au luat la cunoştinţă situaţia existentă a
oraşului Agnita, dezvoltând astfel o serie de acţiuni pentru reducerea poluării pe cursul râului
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Hârtibaciu şi colectarea selectivă a deşeurilor precum şi depozitarea acestora la un depozit
conform.
Problemele majore în domeniul mediului în oraşul Agnita se prezintă astfel:
 Apele uzate neepurate menajere şi industriale din oraşul Agnita sunt colectate şi
evacuate în râul Hârtibaciu, contribuind la alterarea calităţilor ecologice a apei
ecosistemului acvatic datorită aportului mare de substanţe organice, amoniu şi sulfuri.
 În prezent oraşul Agnita nu dispune de staţie de epurare;
 Depozitarea necontrolată a deşeurilor pe maluri sau chiar în albia râurilor;
 Lipsa unui centru de informare pentru populaţia din zonă în ceea ce priveşte
păstrarea biodiversităţii din interiorul sitului Natura 2000 SPA Podişul Hârtibaciului
ţinând cont de faptul că oraşul Agnita face parte integral din acest sit.
Autorităţile locale au făcut demersuri majore în domeniul protecţiei mediului reuşind să
deruleze proiecte care exercită un efect benefic asupra mediului:
 Reabilitarea infrastructurii de apă şi canalizare – SC Apa Târnavei Mari – proiect
finanţat prin fonduri europene.
 Eco Agnita – proiect pentru implementarea unui sistem simplu, eficient şi durabil de
gestionare a deşeurilor locale – proiect finanţat prin fonduri PHARE – CES;
 Modernizarea drumului judeţean 106 Sibiu – Cornăţel – Alţâna – Bârghiş – Agnita –
proiect finanţat prin fonduri europene - program operaţional regional.
 Proiect finanţat pentru reabilitarea centrului istoric;
 Lansarea iniţiativei PH+ ( Podişul Hârtibaciului) – dificultăţiile implementării reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România şi potenţialele soluţii în beneficiul
localităţilor din zonă;
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2.11. Disfuncţionalităţi privind situaţia existentă
În intravilanul oraşului Agnita, zonele funcţionale sunt bine determinate existând însă
subzone ale unităţilor industriale şi a gospodăriei comunale in cadrul zonei rezidenţiale.
Traficul greu ce traversează localitatea creează disconfort urban care în acest moment
nu poate fi eliminat, configuraţia reliefului nu permite un drum ocolitor al localităţii Agnita.
a) Disfuncţionalităţi urbane apărute în desfăşurarea activităţilor cele mai des întâlnite:
o Disfuncţionalităţi ale spaţiilor locative
o Disfuncţionalităţi în relaţiile dintre funcţiuni în cadrul teritoriului intravilan
o Disfuncţionalităţi între relaţiile localităţii cu teritoriul administrativ
o Disfuncţionalităţi în relaţiile localităţii oraşului Agnita cu teritoriul sau de
influenţă
o Disfuncţionalităţi ale sistemului demografic
Disfuncţionalităţi ale sistemului demografic si a relaţiilor sale cu funcţiunile urbane
 Dezechilibru în mişcarea naturală a populaţiei
 Creşterea suportului migratoriu
 Resurse de munca insuficiente
 Indice scăzut al populaţiei totale active cu loc de muncă
 Insuficienţa fondului locuibil la dispoziţia administraţiei locale
 Necorelarea între oferta de locuri de munca şi structura ocupaţională (locuri de
muncă nediversificate)
 Gradul scăzut de ocupare al forţei de muncă în activităţi urbane
 Necorelarea dintre mobilitatea socială şi nivelul de pregătire scolară si profesională
Principalele disfuncţionalităţi majore ale oraşului Agnita
a) Disfuncţionalităţi privind circulaţiile
I. Disfuncţionalităţi:
1. Artere insuficient dimensionate, trotuare cu laţimi necorespunzătoare, lipsa
zonelor verzi;
2. Trasee rutiere sinusoidale cu raze mici, lipsite de vizibilitate, declivităţi foarte
mari;
3. Semnalizări şi marcaje rutiere insuficiente;
4. Parcaje insuficiente;
II. Priorităţi:
1. Redimensionarea străzilor şi reclasarea acestora;
2. Corectarea elementelor geometrice, modernizarea structuri rutiere;
3. Semnalizarea străzilor cu marcaje si semne rutiere;
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4. Amenajarea de parcări
b) Disfuncţionalităţi privind fondul construit şi utilizarea terenurilor
I. Disfuncţionalităţi
1. Insuficienţa fondului locuibil la dispoziţia populaţiei;
2. Nerespectarea regulilor de igiena urbana (însorire, distanţarea construcţiilor
e.t.c.);
3. Nerespectarea regulilor de compoziţie urbanistică;
4. Densitate foarte mare a construcţiilor de locuinţe;
5. Detailarea fondului locuibil cu valoare de patrimoniu sau ambientală.
II. Priorităţi:
1. Asigurarea necesarului cantitativ de locuinţe;
2. Organizarea

spaţial

urbanistică

sub

aspect

funcţional,

estetic

şi

compoziţional;
3. Respectarea tipologiei tradiţionale de locuire a localităţii;
4. Respectarea gradului de ocupare (POT, CUT);
5. Protejarea construcţiilor si a ansamblului cu valoare de patrimoniu;
c) Disfuncţionalităţi privind spaţiile plantate, agrement şi sport
I. Disfuncţionalităţi
1.

Insuficienţa spaţiilor verzi sub aspect cantitativ m2 / locuitor;

2.

Poluarea spaţiilor verzi de alte funcţii urbane;

3.

Neasigurarea activităţilor sub aspect compoziţional;

4.

Lipsa zonelor de protecţie plantate

II. Priorităţi:
1.

Repartizarea uniforma a spaţiilor verzi in unităţile teritoriale de referinţă

2.

Exploatarea ecologică corespunzătoare;

3.

Valorificarea compoziţional-estetic al ambientului natural;

4.

Plantarea perdelelor de protecţie

d) Disfuncţionalităţi privind activităţile economice
I. Disfuncţionalităţi:
1.

Unităţi economice supradimensionare si nerentabile;

2.

Uzura fizică şi morală a construcţiilor aferente;

3.

Colaborarea defectuoasă cu funcţiunile complementare

utilităţi tehnico-edilitare);
4.

Cooperarea defectuoasă între agenţii economici;

(asigurarea cu
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II. Priorităţi:
1.

Diversificarea activităţilor economice din sectorul primar si secundar;

2.

Dezvoltarea serviciilor publice;

3.

Asigurarea reţelelor tehnico-edilitare independente de consumul urban;

4.

Studii prospective pentru activităţile economice urbane corelat cu resursele

de muncă.

e) Disfuncţionalităţi privind sistemul demografic
I. Disfuncţionalităţi:
1.

Gradul scăzut de ocupare al forţei de muncă în activităţile urbane

2.

Dezechilibru în mişcarea naturală a populaţiei, creşterea suportului

migrator;
3.

Resurse de muncă insuficiente;

4.

Indice scăzut al populaţiei active

II. Priorităţi:
1.

Rezolvarea priorităţilor dezvoltării economice diversificate;

2.

Asigurarea frecvenţei şi eficienţei printr-o politică mai echilibrată de

dezvoltare economica teritorială;
3.

Rentabilitatea activităţilor cu specific agricol în zonele rurale.

f) Disfuncţionalităţi privind funcţiunile de igienă urbană şi salubrizare
I. Disfuncţionalităţi:
1.

Insuficienţa spaţiilor de precolectare pentru toate categoriile de deşeuri;

II. Priorităţi
1.

Asigurarea necesarului de spaţii necesare pentru colectarea deşeurilor

urbane;
2.

Modernizarea sistemului de ecologizare. Colectarea deşeurilor in mod

selectiv.
3.

Asigurarea frecvenţei de colectare şi depozitare a deşeurilor menajere.

g) Disfuncţionalităţi privind evacuarea apelor uzate
I. Disfuncţionalităţi:
1.

Ineficienţa staţiei de epurare, deversarea apelor uzate menajere se face

direct in râul Hîrtibaciu;
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Neacoperirea cu reţele de colectare a apelor uzate pe întreg teritoriul

intravilan.
II. Priorităţi:
1.

Construirea unei noi staţii de epurare, moderne, capabilă să asigure

caracteristicile efluenţilor epuraţi in emisar conform NTPA 001/2002;
2.

Extinderea reţelei de canalizare în zona localităţile aparţinătoare.

2.12. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei:
Disfuncţionalităţile, aparent insurmontabile, răsar la tot pasul şi în cele mai diverse zone,
care dacă nu sunt soluţionate pun în pericol prezentul dar şi viitorul localităţii, precum locuitorii
acesteia.
Criza ambientală este amplificată de criza economică, socială si politică extinsă la nivel
naţional.
Dezvoltarea durabilă ne avertizează că trăim intr-o lume labilă, finită, cu resurse de hrană
şi energie limitate, intr-o lume ale cărei caracteristici nu imuabile.
Necesitatea populaţiei presupune o atitudine sfioasă si grijulie cu elementele
componente aşezării şi abordarea lor cu egală preocupare

indiferent de ponderea lor în

teritoriul aferent.
Pe parcursul capitolului II din prezentul Plan Urbanistic General s-a analizat stadiul
actual al dezvoltării oraşului, în ansamblul său, cauzele şi efectele acestora, precum şi
posibilităţile de eliminare, în viitor.
Necesităţile de bază ale populaţiei, exprimate cu diverse ocazii către administraţia
publică, se referă las domeniul economic şi social:
o crearea de locuri de muncă;
o diversificarea activităţilor economice;
o construirea de locuinţe sociale;
o extinderea spaţiilor de parcare;
o extinderea spaţiilor verzi;
o reabilitarea străzilor din zonele de locuinţe.
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CAPITOLUL III
PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
3.1. Studii de fundamentare:
Studiile de fundamentare la cererea beneficiarului precum şi documentarea în teren, pe
probleme, în vederea elaborării prezentului P.U.G. au avut caracter analitic (reambularea
suportului topografic, studiu geotehnic, protecţia mediului, potenţialul economic în general,
circulaţia) sau prospectiv (evoluţia socio demografică) şi s-au finalizat cu o sinteză privind
situaţia existentă, urmărind, în principal identificarea

disfuncţionalităţilor şi formularea unor

propuneri de diminuare şi eliminare a acestora.
În ceea ce priveşte caracterul prospectiv al unor studii, se menţionează că previziunile au
fost făcute conform tehnicilor uzuale de prevedere a unor procese şi evenimente, cele mai
importante fiind previziunile în domeniul evoluţiei demografice. De asemenea s-au avut în
vedere intenţiile de acţionare a administraţiei publice locale, pentru dezvoltarea ulterioară a
oraşului.
Studiile de fundamentare realizate pun la dispoziţie informaţii suficiente care să asigure
baza pentru propunerile de dezvoltare urbanistică şi socială a oraşului în următorii 10 ani.
3.2. Evoluţia posibilă a oraşului. Priorităţi:
Deşi în dezvoltarea socio - economico - urbanistică a oraşului s-au identificat o serie de
disfuncţionalităţi, unele majore, evoluţia posibilă a oraşului este privită optimist.
Viziunea proiectată în perspectiva următorilor 10 ani este un oraş curat, cu activitate
economică diversificată, cu o populaţie stabilă şi cu activitate socio - culturală intensă. În
10 ani, schimbările nu pot fi fundamentale, dar se pot contura alte direcţii decât cele din
prezent, astfel:
 in speranţa relansării economice care să favorizeze reluarea activităţilor
măcar la capacităţile existente a marilor unităţi tradiţionale ale oraşului se
va putea valorifica în primul rând potenţialul uman, micşorându-se numărul
şomerilor;
 populaţia stabilă a oraşului, ar putea înregistra o anumită creştere, în raport
cu posibilitatea integrării în muncă şi cu îmbunătăţirea infrastructurii rurale;
Toţi cei care au trebuit să plece din oraş au plecat la primele semne ale
recesiunii. Cei rămaşi sunt legaţi economic şi emoţional de oraş şi vor
constitui baza dezvoltării demografice ulterioare. Stabilizarea populaţiei,
asigurarea unor venituri constante, dezvoltarea acţiunilor cu caracter socio
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- educativ sunt, în acelaşi timp cauză şi efect al derulării celorlalte aspecte
ale vieţii cotidiene;
 activitatea socială şi culturală se poate relansa de pe alte principii - cele
democratice - insistându-se asupra unor categorii de populaţie, după caz:
- se vor putea sprijini categoriile defavorizate (bătrâni, copii,
persoane cu handicap, femei) prin acţiuni umanitare, cu caracter,
predominant material;
- se va putea sprijini tânăra generaţie pentru a rezista tentaţiilor
nefaste de provenienţa occidentală, tentaţii la care cade victimă, în
primul rând, tineretul. Nici un efort nu trebuie precupeţit pentru
aceasta, tineretul constituind viitorul comunităţii;
- se va putea îmbunătăţi consideraţia comunităţii faţă de categoriile,
în prezent, defavorizate; Aceste persoane nu au nevoie doar de
alimente şi îmbrăcăminte ci şi de respectul şi consideraţia
concetăţenilor. Sunt momente în care, cei ce desfăşoară asemenea
acţiuni, sunt complet depăşiţi de fenomenele negative sau chiar
infracţionale ale unor membri ai comunităţii, dar activitatea lor nu
trebuie redusă sau oprită, cu nici un preţ;
- se va putea atrage populaţia în acţiuni recreative, plăcute, prin
asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare şi prin organizarea de
evenimente;
- se va putea asigura o infrastructură urbană corespunzătoare pentru
activităţile cu caracter socio - educativ prin dezvoltarea unor proiecte
de investiţii.
Priorităţile de intervenţie asupra vieţii cotidiene nu pot fi ierarhizate liniar, pentru simplul
motiv că aspectele acesteia sunt într-o independentă şi corelare strânsă.
Prioritizarea acţiunilor se poate face doar pe segmente mari, şi se prezintă astfel:
1. Acţiuni imediate de salvgardare a mediului adică, a vieţii prin investiţii,
acţiuni educative în domenii majore: reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de apă canal, deşeuri, reconstrucţia mediului, refacerea
cadrului natural, etc.; acţiunile educative se vor adresa întregii comunităţi,
prin metode specifice pe nivele de înţelegere a situaţiei; acţiunile de
constrângere se vor adresa poluatorilor, conform principiului „poluatorul
plăteşte” pentru faptele deja comise, şi pe principiul „exploatării durabile a
mediului” pentru viitor.
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2. Acţiuni imediate de îmbunătăţire a învăţământului şi educaţiei şi sănătăţii,
se va avea în vedere faptul că tineretul este educat de familie şi de
societate, cadrul didactic având rol de corector şi formator, o perioadă
scurtă e timp, dar importantă. De asemenea se va cunoaşte exact, că
elevii, profesorii şi medicii îşi desfăşoară activitatea într-un cadru fizic
unde condiţiile trebuiesc asigurate la un anumit nivel de confort sau la un
anumit standard de funcţionalitate;
3. Acţiuni de sprijinire a tuturor activităţilor economice în vederea relansării,
de pe alte principii, a ramurilor economice, decăzute, în prezent, sau
pentru dezvoltarea acelor segmente ale producţiei (şi serviciilor) care sunt
viabile, cu toate greutăţile prezentului.
Sprijinirea activităţilor economice se va putea face cu respectarea unor
principii şi cu instrumentele specifice de care dispune Primăria;
4. Acţiuni de îmbunătăţire a managementului administraţiei în toate
aspectele sale astfel încât Primăria să reprezinte în mod real un organism
viu, eficient cu o acţiune, concertantă, în sprijinul comunităţii umane din
Agnita
Acţiunile propuse în diverse direcţii sunt centralizate într-un plan de acţiune elaborat de
comun acord cu reprezentantul Primăriei Agnita (plan ataşat în anexă). Aceste acţiuni se vor
derula în paralel, într-un ritm ce va putea fi impus de către administraţie, rezultatele urmând a fi
văzute, diferenţiat pe tip de acţiune, aşa cum este prezentat în tabelul următor:
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EVOLUŢIE POSIBILĂ - INDICATORI GENERALI
Viziune: ORAŞ CURAT CU ACTIVITATE ECONOMICĂ DIVERSIFICATĂ CU POPULAŢIE ÎN CREŞTERE ŞI CU VIAŢA SOCIO - CULTURALĂ
INTENSĂ
NR.
INDICATORI
ANII
CRT.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
A.

ÎN DOMENIUL
SALVGARDĂRII
MEDIULUI:
- Asigurarea
sistemelor de
alimentare cu apă
potabilă şi de
canalizare a apelor
uzate şi a apelor
pluviale.
- Asigurarea unui
sistem de colectare
selectivă a
deşeurilor
- Asigurarea zonelor
verzi corespunzător
nivelului european şi
al indicatorului;

REZULTATE

ACŢIUNI

REZULTATE
ACTIUNI

REZULTATE
ACŢIUNI

- Realizarea
împăduririlor
ACŢIUNI

- Educarea
comunităţii în spiritul
protecţiei mediului în
ansamblul său

ACŢIUNI

REZULTATE
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ÎN DOMENIUL
ÎMBUNĂTĂŢIRII
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI,
EDUCAŢIEI,
SĂNĂTĂŢII:
- Asigurarea

REZULTATE
ACŢIUNI

infrastructurii.

- Creşterea calităţii

REZULTATE

ACŢIUNI

serviciilor
C.

ÎN DOMENIUL
RELANSĂRII
ACTIVITĂŢILOR
ECONOMICE:
- asigurarea
infrastructurii

ACŢIUNI

REZULTATE

- asigurarea unui
cadru de afaceri
bine reglementat,
stimulativ

REZULTATE
ACŢIUNI
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3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu:
Amplasarea oraşului Agnita în partea de nord - est a judeţului Sibiu, conduce la două
direcţii de acţiune pe linia optimizării relaţiilor în teritoriu:
 continuarea relaţiilor de colaborare primăriile implicate în polul de dezvoltare
din nord - estul judeţului: Mediaş, Copşa Mică, Dumbrăveni şi comunele
învecinate. Relaţiile care urmează a se îmbunătăţi se referă la:
-

relaţii economice: proiecte de investiţie derulate împreună pe linia
îmbunătăţirii infrastructurii de apă, canalizare, drumuri, gestionare
deşeuri, îmbunătăţiri funciare;

-

relaţii economice pe linia sprijinirii iniţiativelor private de dezvoltare a
unor sectoare productive, prin măsuri stimulative (reduceri de taxe
şi impozite, concesionări de terenuri, transport în comune);

-

relaţii de colaborare pe linia protecţiei mediului prin derularea unor
proiecte comune privind: reducerea şi eliminarea surselor de
poluare a solului şi a apelor de suprafaţă;

-

proiecte culturale, mai bine organizate, de atragere a cetăţenilor
Agnitei la viaţa culturală, mai intensă;

-

proiecte educaţionale, adresate elevilor din toate nivelurile, în
vederea îmbunătăţirii procesului de învăţământ şi reducerea
diferenţelor existente, în special la nivelul învăţământului liceal;

-

îmbunătăţirea accesului populaţiei şi instituţiilor la serviciile oferite
de piaţa de pe raza judeţului Sibiu, servicii mai diversificate şi mai
bune.

3.4 Dezvoltarea activităţilor


Reabilitarea şi modernizarea caii ferate înguste Sibiu – Agnita - Sighişoara şi

folosirea acesteia în scop turistic.



Încurajarea dezvoltării prin modernizare si retehnologizare a industriilor

tradiţionale din oraş (pielărie, încălţăminte), care au un avantaj concurenţial prin recunoaşterea
regională a produselor fabricate încă din perioada comunistă.



Dezvoltarea sectorului agricol

“pe verticala” astfel încât

sa includă în mod

integrat atât producţia de materie primă agricolă cât şi unităţi de procesare şi de
comercializare, integrate.



„Legarea„ oraşului de Autostrada Transilvania (frontiera Borş – Cluj Napoca – Tg.

Mureş – Braşov – Ploieşti) astfel încât drumul judeţean DJ 106 şi artera principală a oraşului
Agnita sa constituie cea mai scurtă legătura intre Coridorul IV Pan European (frontiera Nădlac
– Arad – Deva – Sibiu – Ploieşti – Bucureşti) şi autostrada.
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pentru activităţi de

tip “shoping “, cu magazine si un

supermarket de dimensiuni mari (care sa aibă ca ţinta întreaga populaţie a oraşului)



Dezvoltarea infrastructurii turistice a oraşului, mai ales în cea ce priveşte

semnalizarea, indicatoarele şi puncte de informare turistică.



Creşterea atractivităţii oraşului pentru populaţia tânăra prin construcţia de locuinţe

şi locuri de agrement şi distracţie.
3.5 Evoluţia populaţiei



Pe ansamblu evoluţia actuală a populaţiei faţă de alţi ani este negativă datorită

unui factor principal şi muncă în străinătate, însă indicatorii mişcării naturale a populaţiei
(natalitate, spor natural, născuţi vii) sunt peste media pe judeţ, ce

indică un potenţial de

creştere lentă a populaţiei în viitor.



Din punct de vedere al vârstelor se remarcă la nivelul oraşului Agnita o populaţie

preponderent matură cu un potenţial bun al capacităţii pentru muncă (aprox. 61% populaţie cu
vârsta intre 19 şi 64 ani).



Structura pe etnii în prezent ne arată că în oraşul Agnita populaţia majoritară este

cea româneasca, iar minorităţile nu depăşesc 10 % din populaţia totală.



În cea ce priveşte structura profesională a populaţiei, aceasta confirmă caracterul

industrial al oraşului, adică o populaţie compusă în proporţii aproximativ egale de muncitori cu
studii gimnaziale şi medii (profesionale, liceale, postliceale).



Populaţia cu studii superioare este ocupată în mare parte în structura de

deservire generală a localităţii (învăţământ, administraţie, sănătate).



O buna parte a populaţiei tinere se afla la muncă în străinătate, în prezent oraşul

nefiind foarte

atractiv pentru acest segment al populaţiei. Există însă un grad mare de

mulţumire relativ la oraş, din partea populaţiei în vârsta (peste 65 ani).



Referitor la mişcarea mecanică

a populaţiei, în prezent datorită şomajului

alarmant, se observă o deplasare zilnică sau săptămânală a populaţiei înspre şi dinspre mediul
rural pentru desfăşurarea activităţilor agricole.



Din punct de vedere al infracţionalităţii. Agnita este un oraş “liniştit”,

neevidenţiindu-se zone tulburente, cu intensităţi ale infracţiunilor mari.
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3.6. Organizarea circulaţiei:
Specific solului pe care îl parcurgem, în oraşul Agnita, la fel ca în multe alte oraşe, se
poate vorbi despre o circulaţie intensă de bunuri şi persoane, oraşul fiind un important nod de
circulaţie auto pentru zona văii Hârtibaciului.
Ca urmare a vechimii şi funcţiunii sale, în Agnita s-a configurat deja o infrastructură de
circulaţie, adaptată la cerinţele populaţiei din punct de vedere cantitativ.
În perspectiva următorilor 10 ani, organizarea circulaţiei se va referi, în special, la
creşterea calităţii infrastructurii şi la favorizarea relaţiilor de tranzitare şi transfer a oraşului în
transportul de bunuri şi persoane. Transporturile, ca ramura a economiei, pot constitui pentru
dezvoltarea economică a oraşului o alternativă şi o compensaţie la aspectele induse de
poluare.
Acţiunile şi măsurile preconizate pentru îmbunătăţirea circulaţiei, se vor orienta spre
eliminarea disfuncţionalităţilor constatate în acest domeniu.
 Redimensionarea elementelor geometrice a drumurilor comunale şi a străzilor
oraşului (lăţimi, pante, curbe, etc., va asigura fluidizarea şi siguranţa traficului;
 Modernizarea

îmbrăcăminţilor

străzilor,

marcarea

şi

semnalizarea

corespunzătoare, realizarea lucrărilor auxiliare complementare: parcări, şanţuri,
rigole, va asigura creşterea confortului în trafic şi protejarea mediului
înconjurător.
În situaţia în care în maximum doi ani, infrastructura de apă şi canalizare va fi complet
modernizată, se impune desfăşurarea unor ample acţiuni pe linia îmbunătăţirii infrastructurii de
circulaţie.
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3.7. Intravilan propus, bilanţ teritorial şi zonificare funcţională propusă:
Zonele funcţionale tradiţionale s-au conturat deja, iar o schimbare fundamentală a
zonificării funcţionale nu este posibilă.
În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii primăriei prin prezentul P.U.G. se propune
extinderea intravilanului cu o suprafaţă totală a extinderilor S = 166,68 ha extinderile de
intravilan sunt rezervate următoarelor funcţiuni:
-

locuire;

-

spaţii verzi şi de agrement;

-

gospodărire comunală;

-

dezvoltarea industrială.

-

zona destinată serviciilor

După introducerea în intravilan a acestor suprafeţe, bilanţul teritorial se prezintă cf. tabel
nr. 3.7.2. şi tabel nr. 3.7.3.
Tabel nr. 3.7.2.
BILANŢ TERITORIAL
AL FOLOSINŢEI SUPRAFEŢELOR DE TEREN DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV PROPUS

NEAGRICOL

CONSTRUCŢ

DRUMURI

TERENURI

AGRICOL

11.68

28.67

157.63

8.93

212.91

369.18

26.98

1.33

4.38

-

-

32.69

-

2.00

9.00

22.42

1.20

34.62

67.31

17.81

-

9.00

-

-

26.81

-

1.00

3.03

21.75

-

25.78

52.59

172.06

1.89

41.82

-

-

215.77

6.00

14.68

40.70

201.80

10.13

273.31

489.08`

DUCTIV

TOTAL

6.00

NEPRO-

156.27

II

-

CURŢI

-

CU APE

28.44

ŞI STUF

0.56

PĂDURI

127.27

TOTAL

LIVEZI

INTRAVILAN

TOTAL

VII

AGNITA

NEAGRICOLE

FÂNEŢE

INTRAVILAN

TERENURI

PĂŞUNI

LOCALITATEA

AGRICOLE

ARABIL

TERENURI

GENERAL

78.32

103.34

69.23

27.87

3029.76

9132.75

GENERAL

2751.00

TOTAL

6102.99

EXTRAVILAN

100.00

INTRAVILAN

-

TOTAL

1019.29

COVEŞ

2142.11

INTRAVILAN

2841.59

RUJA

3014

2144

1061

-

100

6319

2757

93

144

271

38

3303

9622
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Tabel nr. 3.7.3.

ZONE FUNCŢIONALE

Existent
Procent
Suprafaţa
din
intravilan
(ha)

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

Propus
Procent
Suprafaţa
din
intravilan
(ha)

107.90

33.47%

159.83

32.69%

13.05

4.05%

66.23

13.53%

UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE

7.35

2.28%

31.00

6.33%

INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC

6.00

1.86%

14.78

3.02%

39.00

12.10%

48.10

9.83%

UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

-

-

4.46

0.91%

SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT ŞI
PROTECŢIE

-

-

15.89

3.25%

CONSTRUCŢII TEHNICO EDILITARE

-

-

3.97

0.81%

3.10

0.96%

7.48

1.53%

121.00

37.53%

117.88

24.12%

12.00

3.72%

13.46

2.75%

PĂDURI

6.00

1.86%

6.00

1.23%

TERENURI NEPRODUCTIVE

7.00

2.17%

-

-

322.40

100.00%

489.08

100.00%

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, CIMITIRE
TERENURI LIBERE (ARABIL, PĂŞUNI
FÂNEŢE)
APE

TOTAL INTRAVILAN

Propunerile de creştere a suprafeţei teritoriului intravilan completează oraşul, atât în
ceea ce priveşte forma lui, în plan, cât şi funcţiunile urbanistice proprii unui oraş; astfel, zonele
funcţionale conturate se vor prezenta după cum urmează:
Zona centrală „C” - delimitată în partea de centru - destinată în principal deservirii
administrative generale a oraşului şi locuirii. Zona include, pe lângă subzonele existente şi
subzone propuse, cu funcţiuni de locuire, spaţii verzi şi agrement:
 Funcţiune dominantă - deservirea generală administrativă a oraşului;
 Funcţiuni complementare admise: locuire, sport, agrement, circulaţie, echipare
edilitară.
Principalele instituţii de deservire a oraşului amplasate în această zonă sunt:
-

Primăria;

-

Casa de asigurări de sănătate;

-

Inspectoratul teritorial de muncă;

-

Direcţia generală de asistenţă socială;

-

Oficiul poştal:

-

Sediul RomTelecom:
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-

Biblioteca orăşenească:

-

Catedrala ortodoxă;

-

Alte instituţii şi societăţi comerciale.
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Construcţiile din zona centrală, construcţii cu regim de înălţime P+1, fiind prevăzute la
parter cu spaţii libere destinate activităţilor comerciale (prestărilor de servicii, sediilor
organizaţiilor de masă, unitarilor financiar bancare)
Zona de locuinţe „L” include subzonele existente (Le) şi subzonele propuse (Lp) şi
este desfăşurată de o parte şi de alta a principalei artere de circulaţie - Dj 106in localitatea
Agnita, pe aliniamentul drumului judeţean Dj 143A in localitatea Ruja şi pe ambele parţi ale
drumului comunal Dc31 in localitatea Coveş.
Zona destinată locuirii are o suprafaţă totală de 159,83 ha şi are următoarele funcţiuni:
• Funcţiunea dominantă - locuirea;
• Funcţiuni complementare admise: cult, învăţământ, cultură, comerţ, circulaţie,
spaţii verzi, echipare edilitară.
Trupul principal, localitatea Agnita, include:
- zona de predominant rezidenţială de locuinţe de tip urban, locuinţe mai mici de
până la 3 niveluri;
- subzona predominant rezidenţială cu locuinţe colective cu mai mult de 3 niveluri.
Trupul nr. 2 , localitatea Coveş, include:
- zona de predominant rezidenţială de locuinţe cu gospodării individuale de tip
rural.
Trupul nr. 3 , localitatea Ruja, include:
- zona de predominant rezidenţială de locuinţe cu gospodării individuale de tip
rural.
In cartierele rezidenţiale cu locuinţe mici sunt reprezentate gospodării individuale de tip
urban sau rural cu construcţii de locuinţe cu regim de înălţime P sau P+E.
Starea lor este în general mediocră spre periferii si buna în zonele centrale.
In zonele de locuit componente în marea majoritate nu mai sunt terenuri libere, pentru
care se propune reabilitarea fondului construit existent, adaosuri pentru îmbunătăţirea
funcţională în limita procentului de ocupare a terenului (P.O.T.)
Subzonele nou propuse pentru locuire se vor dezvolta controlat, în baza unor planuri
Urbanistice zonale ce vor viza dotarea corespunzătoare a zonei în vederea derulării funcţiunilor
complementare admise; se vor realiza cu prioritate căile de acces şi reţelele edilitare de strictă
necesitate, se vor rezerva spaţii pentru amplasarea construcţiilor pentru: grădiniţe, şcoli,
biserici, magazine, cofetării, baruri, restaurante, terenuri de sport şi de joacă, spaţii verzi,
conform cerinţelor din Regulamentul Local de Urbanism.
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Zona de unităţi industriale şi depozite - „I” include subzonele existente (Ie1, Ie2, Ie3,
Ie4) precum şi pe cele propuse (Ip1 şi Ip2, Ip3); în compoziţia intravilanului, propunerile de
extindere se desfăşoară în partea de vest Ip1, in partea de sud – est subzona Ip2, si in partea
de est cu zona Ip3. Cu aceste propuneri de dezvoltare a zonei, suprafaţa destinată amplasării
de unităţi industriale şi depozite ajunge la S = 66,01 ha respectiv 13,50% din teritoriul intravilan.
Problema principală a zonei industriale în oraşul Agnita nu constă în mărimea ei ci în faptul că
zona nu este, încă, atractivă pentru investitori; acest aspect va putea fi eliminat prin măsuri
speciale ce urmează a fi luate de către administraţie:
•

Funcţiunea dominantă - amplasare de unităţi industriale şi depozite;

•

Funcţiuni complementare admise: circulaţie, echipare edilitară, spaţii verzi.

Suprafeţele alocate zonei sunt ocupate cu construcţii speciale conform profilului
industrial şi sunt în proprietate privată. Prin regulamentul de urbanism s-au propus reguli clare
privind regimul construcţiilor în această zonă, atât referitoare la construcţiile existente cât şi la
cele viitoare.
Proprietarii vor fi obligaţi să reabiliteze şi să întreţină în mod corespunzător construcţiile
existente pentru a se elimina din peisaj aspectul dezolant. Se va sprijini şi promova echiparea
edilitară completă a zonei (căi de acces, reţele hidroedilitare, energie electrică, telefonie) şi
bordarea acesteia cu spaţii verzi. Demolarea (desfiinţarea construcţiilor existente precum şi
construirea de noi clădiri se va face în mod controlat urmărindu-se păstrarea funcţiunii
dominante a zonei, interzicerea activităţilor industriale poluante, reconstrucţia mediului (în
special a solului).
Zona căilor de comunicaţie şi transport „C”:
Aşa cum este descrisă în capitolul II - subcapitolul 2.7.2 zona căilor de comunicaţie este
necorespunzătoare cerinţelor de dezvoltare a oraşului fiind necesară extinderea acestei, astfel:
-

s-a propus extinderea subzonei Ces cu reţeaua stradală aferentă extinderii zonei
de locuire atât în localitatea Agnita cât şi în localităţile aparţinătoare Ruja şi
Coveş.
• Funcţiunea dominantă - circulaţia auto, feroviară şi pietonală;
• Funcţiuni complementare admise: echipare edilitară, spaţii verzi, parcări.
Extinderea reţelei stradale în noile zone de locuinţe se va realiza în baza unor

Planuri Urbanistice Zonale ce se vor întocmi prin grija administraţiei locale urmărind integrarea
armonioasă a străzilor nou proiectate în ansamblul reţelei stradale a oraşului.
Zona de gospodărire comunală - cimitire „Gc”:
Această zonă este compusă din 8 subzone distribuite in cadrul localităţilor Agnita,
Coveş şi Ruja, în teritoriul intravilan care satisface necesităţile populaţiei; nu s-a prevăzut
extinderea zonei:
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• Funcţiunea dominantă: rămâne aceeaşi, de înhumare cadavre umane;
• Funcţiunile complementare admise. Cult, circulaţie, spaţii verzi, amenajări spaţii
de parcare.
Zona de construcţii edilitare - „E”:
Toată infrastructura legată de echiparea hidroedilitară este veche de peste 30 de ani, iar
la data elaborării prezentului P.U.G, aceasta se află intr-un proces de reabilitare şi
modernizare.
Conform proiectului tehnic ce stă la baza reabilitării, configuraţia infrastructurii se va
schimba ca amplasament şi tehnologie. Zona E va include 3 subzone: Ep 1; Ep 2; Ep 3;
amplasate în sudul localităţii Agnita şi respectiv, pe versantul de nord al oraşului, în zona
pădurii parc Steinburg.
• Funcţiunea dominantă - asigurarea alimentării cu apă potabilă şi a canalizării
apelor uzate menajere;
• Funcţiuni complementare admise – circulaţie spaţii verzi, construcţii speciale
impuse tehnologice.
Suprafaţa totală a zonei de construcţii edilitare va fi de 3,79 ha, ceea ce reprezintă 0,81%
din suprafaţa teritoriului intravilan.
Zona de sport - turism - agrement - spaţii verzi „T”:
Propunerile de creştere a suprafeţelor ocupa cu spaţii verzi sau cele destinate sportului
sau agrementului, sunt generoase. Suprafaţa totala a zonelor verzi este de 25,89 ha, si se
compune din:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Localitate
Oraş Agnita
Oraş Agnita
Oraş Agnita
Oraş Agnita
Oraş Agnita
Oraş Agnita
Oraş Agnita
Oraş Agnita
Oraş Agnita

10

Oraş Agnita

TOTAL ORAŞ AGNITA
11
Sat Ruja
12

Sat Coveş

Locaţie zonă verde
Pădurea „Steingburg”
Sărături
Parc GD Teutsch
Parc Primărie
Parc Rombox
Parcul Eroilor
Baza sportivă
Zona Parc Spitalului
Zona Parc Fabricii
Aliniamente de zone verzi pe străzile oraşului
(27), situate intre carosabil şi trotuar

Suprafaţa
5,9540
7,3000
0,4100
0,2452
0,1592
0,5117
2,4923
1,5000
1,3000
2,0220
21,8944

Aliniamente de zone verzi situate intre
carosabil şi trotuar
Aliniamente de zone verzi situate intre
carosabil şi trotuar

TOTAL GENERAL

Procentul de spaţiu verde este de 23,483 mp pe cap de locuitor.

3,000
1,000
25,8944

Observaţii
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• Funcţiunea dominantă;
• Funcţiuni complementare admise : circulaţie amenajare spaţii de parcare,
amplasare de construcţii speciale, echipare edilitară.
Zona agrozootehnică „A”
Este reprezentată de zona Ae 1, situată pe strada Izvorului în limita teritoriului intravilan,
pe partea stânga a străzii cu acces direct din aceasta; aici îşi desfăşoară activitatea Direcţia
Sanitar Veterinară Agnita, Agenţia de Plăţi şi Investiţi pentru Agricultură, E.L.I.F. AGNITA,
Centru de însămânţări.
Extinderea se va realiza in subzone, cu o suprafaţă totală de S = 31,00ha, distribuite în
mod echilibrat în teritoriul administrativ al localităţii.
• Funcţiunea dominantă: activităţi zootehnice
• Funcţiuni complementare admise : circulaţie amenajare spaţii de parcare,
amplasare de construcţii speciale, echipare edilitară.
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3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale
Pe terenurile predispuse alunecărilor, se interzice defrişarea plantaţiilor silvice,
amplasarea de construcţii şi depozite grele, trasarea de căi de comunicaţie, efectuarea de
săpături la piciorul unor versanţi ameninţaţi de alunecare. Astfel de lucrări se vor efectua abia
după consolidări şi stabilizări executate în prealabil.
În lungul râului Hartibaciu se consideră necesară executarea unor lucrări de apărare a
malului stâng in zona Trupului nr. 8 precum si extinderea digului de apărare existent in zona de
locuinţe propusă Lp13.
Observaţiile făcute în capitolele precedente, completate cu constatările ce se vor face
ulterior de personalul tehnic competent, vor putea să atragă cele mai bune soluţii pentru
eliminarea zonelor cu risc de inundaţie şi alunecărilor de teren existente pe teritoriul oraşului
Agnita, creându-se în acest sens o convieţuire normală a populaţiei din zonă.
3.9. Dezvoltarea echipării edilitare:
Propunerile de dezvoltare a echipării edilitare au în vedere întreaga infrastructură şi sunt
posibil de realizat în contextul în care se va acorda un sprijin real pentru reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii, la nivel naţional.
3.9.1. Alimentarea cu apă potabilă
Sistemul de alimentare cu apă al oraşului Agnita are o structură complexă şi cuprinde
toate elementele necesare funcţionării şi acoperirii pe o arie vastă a folosinţelor atât la nivel
local cât şi pentru localităţile învecinate.
Ca schemă generală, având în vedere elementele sistemului, se pot identifica: sursa
existentă de apă, magistrala de aducţiune cu staţia de pompare, staţia de tratare, rezervorul şi
reţeaua de distribuţie.
Având în vedere particularităţile zonei şi nevoia de un debit substanţial de apă pentru
localităţile situate în aval şi în amonte de localitatea Agnita, sistemul de alimentare cu apă
existent va suferi unele modificări majore, rezultate atât din necesitatea suplimentării debitelor
existente, de asigurarea unei calităţi superioare a apei distribuite cât şi pentru alimentarea
localităţilor de pe traseul magistralei de aducţiune Arpaşu – Agnita cu apă potabilă.
Astfel, conform informaţiilor furnizate de Studiul de Fezabilitate, pentru alimentarea cu
apă a zonei Agnita se propune schimbarea sursei de apă, modernizarea unei staţii de tratare
din zona captării, reabilitarea magistralei de aducţiune şi realizarea de racorduri pentru
cuplarea la aceasta a unui număr de 13 localităţi.
Debitul maxim estimat pentru alimentarea zonei este de aproximativ 6200 m3/zi, posibil
de preluat din captarea Arpăşel.
Tratarea apei se va realiza în staţia de tratare din localitatea Arpaşu de Sus, staţie ce va
fi retehnologizată.
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Transportul apei se va face prin intermediul unei conducte de aducţiune DN 400 mm,
amplasată pe traseul conductei existente ce transportă apă brută de la frontul de drenuri Laiţa.
În ceea ce priveşte înmagazinarea apei, se va avea în vedere retehnologizarea
rezervorului existent din localitatea Agnita, cu o capacitate de 2500 mc.
Reţeaua de distribuţie a localităţii prezintă în special în zona centrală tronsoane cu
durata de exploatare depăşită, ce necesită reabilitare în vederea asigurării parametrilor
hidraulici optimi la consumatori şi pentru limitarea la maxim a pierderilor de apă din reţea.
În oraşul Agnita, reţeaua de distribuţie actuală lucrează în totalitate gravitaţional şi
conferă sistemului de alimentare cu apă condiţii bune de lucru în parametri hidraulici normali,
neînregistrându-se pe ansamblu probleme majore. Cu toate acestea, având în vedere
vechimea conductelor şi materialele din care sunt executate, în majoritate oţel şi azbociment,
unele tronsoane furnizează parametri hidraulici de curgere deficitari contribuind de asemenea
şi la accentuarea procesului de alterare a apei distribuite.
Satele Ruja şi Coveş s-au dotat cu cate o reţea de distribuţie cu cişmele stradale.
Reţeaua de distribuţie aferentă fiecărui sat s-a realizat dintr-un tronson major cu
diametrul de Ф 110mm care se ramifică în intravilanul localităţii cu doua tronsoane secundare
cu diametrul de Ф 50mm. Reţeaua de distribuţie s-a prevăzut cu cişmele stradale, hidranţi de
incendiu, cămine de vane.
Extinderea reţelei de distribuţie a apei se va analiza în cadrul Planurilor Urbanistice
Zonale ale zonelor funcţionale propuse pentru introducere in intravilan.
3.9.2. Canalizarea apelor uzate
Sistemul de canalizare din localitatea Agnita cu o lungime de aproximativ 16 km, oferă în
prezent posibilitatea de racordare pentru aproximativ 60% din populaţia localităţii.
Pe lângă deficienţele legate de gradul de acoperire al localităţii, sunt semnalate şi unele
probleme legate de funcţionalitatea unor colectoare existente, având în vedere expirarea
duratei normate de funcţionare a acestora.
Disfuncţionalitatea de bază a sistemului de canalizare existent constă însă în lipsa unei
staţii de epurare, apele menajere fiind în prezent deversate direct în râul Hârtibaciu.
În aceste condiţii se impune luarea de măsuri pentru asigurarea colectării apei menajere
în sistem separativ de la toţi locuitorii şi epurarea acesteia într-o staţie de epurare nouă.
Reabilitarea reţelei de canalizare pe tronsoanele stabilite la faza de studiu de fezabilitate
constă în desfacerea lucrărilor existente de canalizare întâlnite în amplasament, cămine de
vizitare şi colectoare din beton şi reconfigurarea profilului canalizării noi în funcţie de cerinţele
de deversare în canale existente, de cerinţele conductelor de racord la canalizarea nouă
precum şi de topografia locului.
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Tronsoanele reabilitate vor fi realizate din tuburi din PVC cu mufă şi garnitură
încorporată, cu cămine de vizitare dispuse la distanţa maximă de 60 m.
Extindere reţele de canalizare Agnita
Extinderea reţelei de canalizare în oraşul Agnita se va realiza în special pe străzile din
zona aferentă malului stâng a râului Hârtibaciu, zonă complet neacoperită de această utilitate,
precum şi pe unele străzi din zona centrală. De asemenea, se vor realiza extinderi pentru
dirijarea apelor menajer colectate în oraş către amplasamentul propus al staţiei de epurare.
Lungimea colectoarelor reţelei de canalizare proiectată este de 6.607 m.
Extinderea reţelei de colectare si epurare a apelor uzate menajere, precum si
colectarea apelor pluviale se va analiza în cadrul Planurilor Urbanistice Zonale ale zonelor
funcţionale propuse pentru introducere in intravilan.
3.9.3. Alimentarea cu energie electrică
Localitatea Agnita este încadrată, din punct de vedere al asigurării consumului de
energie electrică, în sistemul de distribuţie şi furnizare a acesteia prin instalaţiile existente,
astfel:
 Staţii de transformare 110/20KV Agnita, existentă la intrarea in oraş dinspre
localitatea Chirpăr, pe drumul judeţean DJ 105D, racordată la sistemul energetic
naţional din staţia de transformare Mediaş;
 Distribuţia de 20 KV - este compusă din:
 linii de 20 KV - din distribuţia de 20 KV a staţiei Agnita se asigură
racordarea tuturor posturilor de transformare din zonă, prin reţele de
20KV, aeriene şi/ sau subterane.
 posturi de transformare de 20/0,4 KV, sunt alimentate în buclă,
asigurându-se astfel siguranţa mărita de funcţionare. Distribuţia se
realizează din trei astfel de bucle pentru localitatea Agnita, la care se mai
adaugă încă o alta buclă pentru localitatea Coveş. Există 15 posturi de
transformare în cabină zidită, 5 posturi trafo în cabina metalică şi 6 posturi
trafo aeriene.
 Distribuţia de 0,4 KV - consumatorii casnici, edilitari şi iluminatul public se
racordează în distribuţia de 0,4 KV din posturile de transformare, prin reţele
aeriene sau subterane, prin circuite separate mono sau trifazice, funcţie de
cererea de consum. În zonele de consumatori concentraţi (blocuri), pentru
alimentarea posturilor trafo şi a consumatorilor individuali, reţeaua de distribuţie a
energiei electrice s-a realizat din cabluri pozate subteran iar în zonele de locuinţe
individuale se folosesc locuinţe individuale.

S.C. ASSA GRUP S.R.L.

P.U.G. ORAŞUL AGNITA

Extinderea pe toate zonele funcţionale consumatoare de energie electrică propuse
pentru introducerea în intravilan.
Extinderea reţelei de medie tensiune şi a posturilor de transformare se va analiza în
cadrul Planurilor Urbanistice Zonale ale zonelor funcţionale propuse pentru introducere in
intravilan.
3.9.4. Telefonia
In localitatea Agnita, există o centrala telefonica automată amplasata în zona centrala a
oraşului pe strada 1 Decembrie, care deserveşte toţi abonaţii din localitatea.
Legătura centralei cu restul teritoriilor tării cât şi conectarea abonaţilor la centrală se face
prin cabluri telefonice in săpătură, în canalizaţie sau aeriene, pe stâlpi sau faţade.
Infrastructura de telefonie - materie şi câmp, este reprezentată prin reţelele specifice
telefonie fixe şi mobile având ca proprietari ROMTELECOM, ORANGE, VODAFONE,
COSMOTE.
Reţeaua ROMTELECOM si reţelele de telefonie mobilă acoperă nevoia de comunicare.
Nu s-au sesizat disfuncţionalităţi specifice oraşului Agnita în ceea ce priveşte
telecomunicaţia.
În cadrul Planurilor Urbanistice Zonale ale zonelor funcţionale propuse pentru extindere,
se va face o analiză a modului de asigurare a acestora cu reţele de telecomunicaţii
3.9.5. Alimentare cu gaze naturale
Gazul metan este folosit în oraşul Agnita drept combustibil, pentru încălzirea spaţiilor de
locuit, pentru încălzirea apei la băi şi pentru prepararea hranei.
Până în anul 1989, gospodăriile de tip rural nu aveau posibilitatea de a utiliza gazul la
încălzirea apei calde pentru baie. În cea mai mare parte, gospodăriile dispuneau de 2 focuri,
unul pentru încălzire şi unul pentru bucătărie. După anul 1989, consumatorilor casnici li s-a
permis instalarea unui al treilea foc, la cerere, pentru încălzirea apei de baie.
Localitatea dispune în prezent de o staţie de reglare – măsurare - predare, amplasată în
intravilanul localităţii, având capacitatea de cca. 20000Nmc/hm.
Livrarea gazului metan la consumatori se realizează prin reţele de distribuţie de presiune
redusă, pozate in mare parte subteran – excepţie fac reţelele

la care se racordează

branşamente si posturi de reglare - măsurare pentru fiecare consumator în parte.
Sistemul de distribuţie a gazelor naturale (staţie de reglare – măsurare, conducte de
distribuire şi branşamentul până la limita proprietăţii utilizatorului) este gestionat de către
societatea „E-On GAZ” S.A.
În cadrul Planurilor Urbanistice Zonale ale zonelor funcţionale propuse pentru extindere,
se va face o analiză a modului de asigurare cu gaze naturale a acestora luându-se toate
măsurile pentru evitarea suprasolicitării instalaţiilor existente;
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3.9.6. Gospodăria comunală
Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului de gospodărie comunală de pe lângă
Primăria oraşului Agnita va fi una complexă şi va cuprinde:
o administrarea cimitirelor;
o administrarea spaţiilor verzi şi de agrement;
o exploatarea sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă;
o exploatarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape uzate
menajere;
o asigurarea salubrizării localităţilor aparţinătoare;
o colectarea selectivă a deşeurilor menajere;
Transferul deşeurilor colectate diferenţiat operatorului de transport care va folosi utilajele
din dotare - autospecialele de compactat şi transportat deşeuri. Deşeurile vor fi transferate, în
staţii de transfer autorizate, pe bază de contract.
3.10. Protecţia mediului:
Pe plan internaţional conceptul de dezvoltare durabilă a aşezărilor umane poate fi atins
doar printr-o gestiune riguroasă, conştientă şi eficientă a mediului înconjurător şi implicit a
relaţiei complexe om-mediu, în unele cazuri necesitând aprofundarea studiilor şi cercetărilor cu
caracter teoretic şi practic. Ca linie directoare, abordarea problemelor legate de dezvoltarea
durabilă a localităţilor se face, în primul rând, prin analiza motivaţiilor de ordin ecologic.
În plan naţional, dezvoltarea urbanistică va ţine cont de aplicarea conceptului global de
dezvoltare durabilă. În condiţiile protejării, reabilitării, conservării şi punerii în valoare a
patrimoniului existent, planul de urbanism va stabili raporturi favorabile între nevoile umane şi
potenţialul natural şi antropic, raporturi determinate în principal de nivelul economic şi sociodemografic.
Direcţiile de dezvoltare armonioasă a localităţilor, propuse prin planul de urbanism,
integrează principiile şi cerinţele pentru mediu şi dezvoltare durabilă la nivel naţional, zonal şi
local, analiza complexă a situaţiei existente incluzând şi evaluarea impactului asupra mediului.
a) Zonarea funcţională şi asigurarea infrastructurii
Pentru a putea aplica principiile conceptului global de dezvoltare durabilă, se propune ca
dezvoltarea zonei de locuit să se realizeze pe terenuri care să nu fie scoase din circuitul agricol
sau, în anumite cazuri justificate, să nu se scoată din circuitul agricol soluri fertile.
PUG - ul face expres precizarea că acolo unde sunt semnalate alunecări de teren se vor
putea construi locuinţe numai după efectuarea unor lucrări de stabilizare a terenului. De
asemenea, se recomandă plantări de arbori ca şi măsură agro-silvică, pentru stabilizarea
acestor zone.
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Ocuparea terenurilor destinate industriei şi agriculturii va avea în vedere desfăşurarea
de activităţi nepoluante; în cazul în care se vor desfăşura activităţi poluante, se va cere avizul
Agenţiei de Protecţie a Mediului şi se vor impune condiţii speciale de colectare a deşeurilor şi
de epurare.
Administraţia locala va avea în vedere conştientizarea cetăţenilor şi a agenţilor
economici de necesitatea protejării mediului înconjurător şi a exploatării raţionale a resurselor
naturale. In acest sens administraţia locala va avea permanent in atenţie popularizarea
legislaţiei privind protecţia mediului precum si a legislaţiei privind avizarea investiţiilor noi si
autorizarea activităţilor existente.
b) Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare
Pentru îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu apă, aer şi sol, pentru diminuarea
impactului negativ produs de zgomot şi de colectarea şi depozitarea necorespunzătoare a
deşeurilor, se propun următoarele măsuri:
-

In scopul asigurării protecţiei albilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice si
îmbunătăţirii regimului de curgere a apelor, conform Legii 107/1996, se instituie zone
de protecţie pentru albia minora a cursurilor de apa, respectiv pentru cursurile de apă
cu lăţimea intre 51-500 m, o zona cu lăţimea de 30 m, începând de la limita albiei
minore.

-

Finalizarea implementării sistemelor de alimentare cu apă potabilă , de canalizare a
apelor pluviale şi a apelor uzate menajere, prevăzut cu staţie de epurare, din care sa
se deverse efluentul

tratat, la parametrii ceruţi prin normativele in vigoare, in

emisarul natural Hârtibaciu.
– Prin lucrările existente, dar mai ales prin cele propuse spre realizare , se urmăreşte
atingerea obiectivelor propuse de Administraţia Naţională „Apele Române” şi
îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi a pânzei freatice, astfel:
•

staţiile de tratare şi alimentare cu apă ale localităţilor corectează potabilitatea apei
şi asigură un consum uniform şi contorizat, iar canalizările şi staţia de epurare
contribuie la protecţia calităţii apelor;

•

respectarea regimului deşeurilor conduce la îmbunătăţirea calităţii apelor, prin
desfiinţarea depozitelor haotice şi evitarea infiltraţiilor;

– Se asigură calitatea apei tratate la cerinţele standardelor existente pentru apa
potabilă (Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile);
– Se asigură igiena, sănătatea populaţiei şi protecţia mediului, în general, şi a apelor,
în special;
– Racordarea tuturor gospodăriilor la sistemul centralizat de canalizare a apelor uzate;
– Evitarea deversărilor accidentale, în cursurile de apă;
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– Autorităţile locale – administraţia publică locală – vor lua măsuri ca, împreună cu
Centrul Judeţean pentru Consultanţă Agricolă (aparţinând de A.N.C.A.), să
organizeze cursuri pentru instruire Agricultori şi Crescători de animale, deci pentru
pregătirea viitorilor fermieri, în cadrul programelor iniţiate de către această instituţie,
asigurându-le spaţiile şi sprijinul necesar, în felul acesta contribuindu-se la
practicarea unei agriculturi ecologice, conform normelor

europene (evitarea

chimizării excesive a agriculturii, executarea lucrărilor agrotehnice corect pentru
protecţia solului, gospodărirea corectă a deşeurilor provenite din activităţile
zootehnice etc.);
– În conformitate cu prevederile H.G. nr. 156/2004 de aprobare a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 348/2003 (Legea pomiculturii), se va avea în
vedere, permanent, ca deţinătorii de plantaţii pomicole să respecte normele juridice
în privinţa defrişărilor plantaţiilor pomicole, respectiv aceste operaţiuni să se execute,
când este cazul, cu autorizaţii emise de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală Judeţeană; în aceeaşi ordine de idei, deţinătorii de plantaţii pomicole sunt
obligaţi să asigure protecţia solurilor şi amenajărilor hidroameliorative, a drumurilor de
acces şi de exploatare;
– Se va pune accent pe organizarea de dezbateri publice, acţiuni de informare şi
educare a cetăţenilor comunei referitoare la problematica din domeniul protecţiei
mediului, în privinţa diferitelor programe care se vor derula la nivelul unităţii teritorialadministrative;
– Creşterea suprafeţelor spaţiilor plantate.
c)

Epurarea apelor
Pentru oraşul Agnita este în curs de elaborare proiectul finanţat prin fonduri ISPA

care prevede construirea unei staţii de epurare (PE 9500 locuitori) prevăzută cu două trepte
de tratare mecanică şi biologică. Staţia va derula procese moderne pentru epurarea apei
uzate şi vor fi dotate cu un sistem automat complet, conectat SCADA, pentru a permite
operarea, controlul şi monitorizarea proceselor de epurare.
d) Eliminarea deşeurilor
Principala caracteristică a deşeurilor menajere, în general, este aceea că sunt foarte
eterogene, cu variaţii mari de la o localitate la alta, în funcţie de anotimp, poziţie geografică,
mărimea şi caracterul localităţii, frecvenţa colectării, sistemul de încălzire a locuinţelor, modul
de viaţă şi nivelul de trai, gradul de educare a populaţiei.
Factorii care vor influenţa gestiunea deşeurilor în perioada 2007 - 2015 sunt de natură
demografică, economică şi educaţională. Un rol important în dinamica cantităţilor de deşeuri
vor avea şi schimbările în sistemele de încălzire, racordarea localităţilor la sistemele de
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încălzire, racordarea localităţilor la sisteme centrale de alimentare cu apă, de canalizare şi
epurare a apelor uzate, precum şi activităţile de construcţii.
Autoritatea Publică Locală ar trebui să ia măsuri pentru :
-

Conştientizarea populaţiei privind colectarea selectivă a deşeurilor menajere astfel

încât să fie îndeplinite obiectivele din cadrul programului „ECO Agnita Proiect pentru
implementarea unui sistem simplu eficient şi durabil de gestionare a deşeurilor locale”.
Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi a transportului deşeurilor
şi materialelor reciclabile, se vor avea în vedere anumite caracteristici de referinţă:
–

mărimea zonei de colectare;

– structura economică a zonei;
– nivelul de trai al populaţiei;
– cerinţele clienţilor;
– alegerea sistemului adecvat de colectare.
Organizarea şi funcţionarea platformelor de depozitare a deşeurilor animaliere atât

-

în fermele de creştere de profil, cât şi în gospodăriile individuale vor ţine seama de legislaţia
specifică din domeniu (mediu, sănătate, agricultură), urmărindu-se păstrarea unui nivel
acceptabil atât al impactului asupra mediului (impermeabilizări de bazine de stocare, platforme
etc.), cât şi asupra sănătăţii umane (respectarea distanţelor minime faţă de locuinţe şi zone
protejate, împiedicarea infiltrării în puţurile de alimentare cu apă etc.).
–

Referitor la restul deşeurilor, deşeuri medicale, periculoase din eventuale unităţi

de producţie ; deşeuri metalice; uleiuri uzate; baterii şi acumulatori; ambalaje; electrocasnice
etc. se vor colecta separat şi se vor elimina respectând legislaţia specifică pentru fiecare
categorie în parte, existând posibilitatea organizării acestui lucru şi sub egida Primăriei prin
contractarea unor agenţi specializaţi, autorizaţi în acest sens.
–

Eventualele deşeuri provenite din exploatarea staţiilor de epurare se vor elimina

numai în condiţiile legale în vigoare, în baza unor contracte ferme ale Primăriei cu agenţi
specializaţi
e) Recuperarea terenurilor degradate
Pentru consolidarea terenurilor instabile se vor aplica următoarele măsuri:
-

nivelarea alunecărilor;

-

împădurirea râpelor de desprindere;

-

plantarea sau înierbarea naturală a corpurilor de alunecare;

-

drenarea surselor de apă din zona alunecată;

-

reconstrucţia zidurilor de sprijin de la baza versanţilor.
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f) Organizarea sistemelor de spatii verzi - zone de agrement
O atenţie deosebită trebuie acordată zonelor amenajate şi spaţiilor verzi, prin întreţinerea
celor existente şi prin crearea altora noi.
Este necesară plantarea unor perdele de protecţie din specii rezistente la poluare (plop,
salcâm) între străzi şi zonele de locuit. De asemenea, se propune amenajarea unor parcuri şi
alei pentru odihnă şi plimbări recreative, precum şi a traseelor turistice din zonă.
Pe lângă rolul de protecţie, aceste amenajări contribuie la îmbunătăţirea esteticii zonei şi la
creşterea stării de confort a populaţiei.
g) Refacere peisagistică şi reabilitare urbană
Toate persoanele fizice şi juridice sunt obligate să întreţină şi să înfrumuseţeze clădirile,
curţile şi împrejurimile acestora, spaţiile verzi din curţi şi dintre clădiri, arborii şi arbuştii plantaţi.
În aceeaşi ordine de idei, se vor amenaja şi se vor întreţine luciile de apă din interiorul
localităţilor şi din zonele limitrofe acestora, se va înfrumuseţa şi proteja peisajul şi se va
menţine curăţenia stradală.
Amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de
canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale se
va face fără a se prejudicia salubritatea, ambientul, spaţiile de odihnă, starea de sănătate şi de
confort a populaţiei.
Consiliul local răspunde pentru adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, optimizarea
densităţii de locuire, concomitent cu menţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a
aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice
cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă şi pentru iniţierea pe plan local a unor proiecte de
întreţinere şi dezvoltare a canalizării stradale.

3.11. Reglementări urbanistice:
Parte componentă a Planului Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism este
prezentat în volumul al II-lea al lucrării şi conţine o colecţie unitară de reglementări, având rolul
de a transpune în practică prevederile Planului Urbanistic General.
Prin Regulamentul Local de Urbanism s-au rezolvat următoarele probleme:
•

S-a făcut zonificarea funcţională a terenurilor din intravilan, dându-se terenurilor o
destinaţie precisă care devine obligatorie după aprobarea P.U.G.;

•

S-a împărţit teritoriul intravilan, în unităţi teritoriale de referinţă bine delimitate şi
tratate amănunţit; prin punerea în aplicare a reglementărilor la nivelul zonelor
funcţionale şi la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă se va asigura dezvoltarea
armonioasă a localităţilor;
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S-au stabilit reglementări precise cu privire la:
-

ocuparea terenurilor în intravilan şi în extravilan ;

-

amplasarea şi conformarea construcţiilor.

Deosebit de important, în sensul că nesocotirea lor poate avea o serie de efecte greu de
remediat, sunt regulile care prevăd instituirea interdicţiilor temporare sau definitive de
construire sau instituirea zonelor de protecţie sanitară severă în jurul construcţiilor şi
amenajărilor speciale din cadrul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare:
•

permisiunea de construire cu condiţii în noile teritorii introduse în intravilan, fie
destinate construcţiilor de locuinţe cu condiţia parcelarii terenului şi elaborării unui
P.U.Z. însoţit de un regulament corespunzător sau destinate industriei, cu
condiţia elaborării de P.U.Z, însoţit de regulamentul aferent;

•

interdicţia temporară de construire în zonele de risc natural, în zona de protecţie
a drumurilor, în zona de protecţie a monumentelor istorice.

În zona construcţiilor edilitare ocuparea terenurilor se va face cu construcţii şi amenajări
speciale (front de captare, staţii de tratare, rezervoare, staţie de epurare,) care vor fi
determinate din punct de vedere tehnologic.
Toate aceste terenuri şi construcţii vor fi declarate zone de protecţie sanitară, vor fi
împrejmuite şi păzite corespunzător.
3.12. Administraţia Locală şi obiectivele de utilitate publică:
Conform viziunii proiectate privind imaginea oraşului Agnita peste 10 ani, se vor
implementa măsuri şi acţiuni specifice care implică, în egală măsură, populaţia şi administraţia
şi care au drept scop dezvoltarea armonioasă a vieţii economice - sociale - urbanistice a
oraşului.
La prezentul P.U.G., capitolul IV se ataşează plan orientativ de acţiune (tabel nr. 4.1.4),
care ar putea constitui un punct de plecare, în ampla activitate viitoare desfăşurată de
administraţie. Prin acest plan de măsuri şi acţiuni s-a urmărit atingerea unor obiective specifice,
astfel:
- restructurarea activităţii economice;
- îmbunătăţirea relaţiilor în teritoriu;
- valorificarea patrimoniului cultural;
- dezvoltarea turismului;
- îmbunătăţirea nivelului de trai.
Un rol esenţial în deservirea generală a activităţii şi în sprijinirea desfăşurării în bune
condiţii a planului de acţiune prezentat mai sus îl are ansamblul obiectivelor de utilitate publică
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existente precum şi al celor nou propuse a se înfiinţa. Lista acestora este prezentată în tabelul
nr. 3.12.1.
Întregul plan de acţiune se va desfăşura în baza unor principii şi reguli sintetizate în
tabelul 3.12.2.
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Tabel nr. 3.12.1.

NR.
CRT.

LISTA OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICĂ
propuse a se realiza în perioada 2010 - 2020
OBIECTIVELE DE UTILITATE PUBLICĂ
UTR - Zona funcţională

A
1.
2,
3.
4.

DOMENIUL „INFRASTRUCTURA MAJORĂ ”
STAŢIE DE EPURARE APĂ UZATĂ MENAJERĂ
STAŢIE DE SELECTARE SI PRETRATARE A DEŞEURILOR
ALEI PIETONALE, STRĂZI, PARCĂRI (în zonele propuse)
LINIA FERATĂ ÎNGUSTA SIBIU - AGNITA

B.
1.
2.

DOMENIUL „CULT - CULTURĂ”
BISERICA LP1
CAPELA

Lp1
Gce1

C.

DOMENIUL „COMERŢ ŞI SERVICII”
MINIMARKET
RESTAURANT - COFETĂRIE - BAR - INTERNET CAFE
COAFOR - FRIZERIE - MANICHIURĂ - PEDICHIURĂ
SPĂLĂTORIE CHIMICĂ
BENZINĂRIE
CHIOŞCURI ÎN ZONELE DE LOCUINŢE
STUDIO AUDIO - VIDEO

Lp11
Sp1
Lp11
Lp13
Lp11
Lp8
Lp13

D.
1.
2.
3.

DOMENIUL ”FINANCIAR - BANCAR”
SEDIU FILIALĂ BANCĂ
BANCOMAT Lp8
BANCOMAT Lp11

Lp 13
Lp 8
Lp 11

E.

DOMENIUL SPORT - TURISM - AGREMENT
BAZIN DE ÎNOT
TEREN DE SPORT

Ep2
Gcp1
Ccs

Tap 1
Tsp1

S.C. ASSA GRUP S.R.L.

P.U.G. ORAŞUL AGNITA

REGULI DE AUR
ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
ORAŞUL AGNITA
1. TOTUL PENTRU COMUNITATE
Conform acestui criteriu, direcţiile de acţiune, programele şi proiectele vor fi în aşa fel
alese încât să se finalizeze cu influenţe benefice asupra comunităţii generaţiilor actuale şi
viitoare, interesele comunităţii fiind prioritate faţă de interesele individuale.
2. TOTUL ÎNTRU DEPLINĂ RESPECTARE A CERINŢELOR DE PROTECŢIE
A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Conform acestui criteriu se vor putea promova numai acţiuni de salvgardare a
mediului sau acţiuni care nu periclitează în prezent şi viitor nici una dintre componentele de
mediu.
În mod cu totul favorabil se vor promova lucrări de reconstrucţie a mediului în zonele
cu poluare antropică.
2. TOTUL ÎN CONDIŢII DE EFICIENŢĂ MAXIMĂ
Conform acestui criteriu, se vor promova acţiuni pe baza unei pregătiri anterioare
adecvate, utilizând tehnici şi tehnologii corespunzătoare, într-o înlănţuire tehnologică
raţională şi într-o ierarhizare a priorităţilor, cheltuind fondurile publice în condiţii de
eficienţă.
3. TOTUL ÎN CONDIŢIILE DE AVIZARE ŞI AUTORIZARE LEGALĂ
Nimic nu se va putea desfăşura pe teritoriul comunei fără ca acţiunea respectivă să
fie avizată şi autorizată, conform prevederilor legale în vigoare, şi în special cu respectarea
normelor din Regulamentul de Urbanism.
4. TOTUL TRANSPARENT
Conform acestui criteriu, acţiunile se vor desfăşura concomitent cu informarea
populaţiei şi cu cunoaşterea şi respectarea opiniei publice.
5. TOTUL LA STANDARDE EUROPENE
Conform acestui criteriu se vor promova programe şi acţiuni care asigură calitatea în
execuţie sau proiectare, la cerinţele europene, pe care în acest moment le cunoaşte toată
lumea, fără improvizaţii şi abdicări de la calitate, pe considerentul că populaţia comunei
merită să beneficieze de produse, servicii şi acţiuni de calitate.
7. TOTUL ÎN DEPLIN ACORD CU LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ ŞI EUROPEANĂ ŞI ÎN
DEPLIN ACORD CU VALORILE MORALE ALE POPORULUI ROMÂN.
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CAPITOLUL al IV - lea
CONCLUZII ŞI MĂSURI ÎN CONTINUARE

4.1. Concluzii
4.2. Măsuri în continuare
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CAPITOLUL IV
CONCLUZII ŞI MĂSURI ÎN CONTINUARE
4.1. Concluzii:
În conformitate cu cerinţele de elaborare a unui plan urbanistic general, care trebuie să
se constituie într-un instrument de reglementare şi de dezvoltare - la baza tuturor propunerilor
fundamentate în capitolul III a stat analiza situaţiei existente (prezentată în capitolul II) care a
scos la iveală pe lângă aspecte negative (disfuncţionalităţi) şi aspecte pozitive legate de
potenţial, concluzia de bază fiind aceea că oraşul Agnita deţine un potenţial bun, iar printr-o
bună organizare se poate asigura dezvoltarea generală a oraşului în următorii 10 ani.
Referitor la imaginea urbană de ansamblu se pot formula următoarele concluzii:
 în decursul timpului s-au constituit zone funcţionale cu caracter morfologic
relativ omogen;
 s-au alăturat, nefericit, zone cu caracteristici funcţionale contrastante
(industrie - locuinţe);
 dezvoltările imobiliare recente sunt de slabă anvergură:
 structura urbană a oraşului este încorsetată de bariere naturale şi
construite (râul Hârtibaciu, etc.); Râul Hârtibaciu, cu toate influenţele
benefice asupra comunităţii umane, se constituie într-o barieră pentru
comunitatea din partea de sud a localităţii;
 traficul este de tip radial, cu sisteme rudimentare de ocolire - penetrare,
fiind foarte greu să se asigure o structură ideală de tip radial - concentric,
 circulaţia auto în interiorul oraşului, circulaţia pietonală şi a bicicliştilor
reprezintă tot atâtea aspecte imperfecte care se pot îmbunătăţi şi se vor
putea reconfigura.
Referitor la administrarea şi dezvoltarea economică a oraşului, se pot evidenţia
următoarele concluzii:
 infrastructura urbană trebuie modificată din temelii şi adusă la standarde
europene în principal, datorită faptului că este foarte veche;
şansele de relansare economică, reale, există şi trebuiesc valorificate în sensul propunerilor
prezentului P.U.G., din capitolul III.
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DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR
în perioada 2010 - 2020
PLAN DE ACŢIUNE
Nr
crt

OBIECTIVE SPECIFICE

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

ACŢIUNI

• Elaborarea unor hotărâri pe plan  elaborarea referatelor de către compartimentele de
1

specialitate şi supunerea acestora Consiliului Local

RESTRUCTURAREA ACTIVITĂŢII

local de stimulare a activităţilor

ECONOMICE

economice deficitare prin: reduceri  publicarea hotărârilor luate pentru a fi cunoscute de

CREATOARE

DE

BUNURI DE LARG CONSUM SAU

de

DE FOLOSINŢĂ ÎNDELUNGATĂ ÎN

investiţiile

CORELAŢIE

deficitare

CU

POTENŢIALUL

ECONOMIC EXISTENT

taxe

• Înfiinţarea

şi

impozite

private

unor

în

pentru

posibilii beneficiari

ramurile

puncte

de  identificarea unei locaţii uşor accesibile în care să se

informare şi îndrumare pe linia

desfăşoare activitatea de informare - consultanţă

absorbţiei de fonduri în interes  alocarea unui minim de resurse umane pregătite să
privat

acorde consultanţă de specialitate din cadrul Primăriei
sau din exterior
 asigurarea echipamentelor şi materialelor necesare
desfăşurării activităţii
 punerea la dispoziţie a ghidurilor solicitantului
 publicitatea

privind

persoanelor interesate

acţiunea,

în

scopul

atragerii
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• Elaborarea unor hotărâri pe plan  întocmirea tuturor documentaţiilor necesare în vederea
2

derulării etapelor de proiectare şi în vederea obţinerii

ÎMBUNĂTĂŢIREA

local de modernizare a drumurilor

TRANSPORTULUI DE BUNURI ŞI

comunale,

PERSOANE, INTEGRAREA, MAI

secundare

BUNĂ, ÎN TERITORIUL

circulaţiei cetăţenilor şi a bunurilor  asigurarea condiţiilor necesare execuţiei lucrărilor

JUDEŢULUI

spre/dinspre oraşele şi comunele

de
în

exploatare
scopul

şi

autorizaţiei de construire

fluidizării  obţinerea fondurilor necesare realizării lucrărilor

învecinate

propriu-zise, conform legislaţiei în vigoare
 organizarea de activităţi culturale comune

• Luarea unor decizii pe plan local de  înfiinţarea unor A.D.I.-uri
consolidare a relaţiilor cu comunele  dezvoltarea transportului local, prin asigurarea unei
şi oraşele învecinate.
• Luarea unor decizii pe plan local de
3

mai bune ritmicităţi a curselor
 elaborarea studiilor istorice şi a tuturor documentaţiilor

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI

identificare, reabilitare şi

necesare

CULTURAL ŞI A PATRIMONIULUI

conservare a monumentelor istorice

construire pentru lucrările de reabilitare

NATURAL

ŞI

DEZVOLTAREA

existente pe teritoriul oraşului

în

vederea

obţinerii

autorizaţiei

de

 asigurarea fondurilor de investiţie
 asigurarea condiţiilor necesare execuţiei lucrărilor

TURISMULUI

propriu-zise, conform legislaţiei în vigoare
 introducerea acestor monumente istorice în circuitul
turistic local, naţional şi european
• Elaborarea unor hotărâri pe plan local de  întocmirea tuturor documentaţiilor necesare în vederea
realizare de noi spaţii verzi, spaţii pentru

derulării etapelor de proiectare şi în vederea obţinerii

sport şi de agrement, precum şi de

autorizaţiei de construire

protejare a cadrului natural existent

 asigurarea fondurilor de investiţie
 asigurarea condiţiilor necesare execuţiei lucrărilor
propriu-zise, conform legislaţiei în vigoare
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 iniţierea unor concursuri cu premii substanţiale privind
curăţarea si ecologizarea zonei
 instruirea cetăţenilor oraşului cu privire la respectarea
normelor de protecţie a mediului
• Luarea unor măsuri pe plan local

 crearea unor centre/oficii de informare, locale sau

de promovare a imaginii oraşului ca

judeţene, cu privire la zonele şi locaţiile cu potenţial

spaţiu medieval tradiţional,

turistic

multicultural, multietnic şi spiritual

 organizarea de târguri, expoziţii muzeale etnografice şi
manifestări culturale, festivaluri, acţiuni şi campanii de
promovare integrată a produsului turistic
 crearea unor spaţii de cazare pentru turişti

● Derularea unor acţiuni ferme şi

 întocmirea tuturor documentaţiilor necesare în vederea

TRAI AL TUTUROR

permanente pentru finalizarea

derulării etapelor de proiectare şi în vederea obţinerii

CETĂŢENILOR PRIN

modernizării infrastructurii

autorizaţiei de construire

CONSTITUIREA

edilitare: sistem centralizat de

 obţinerea fondurilor necesare realizării lucrărilor

INFRASTRUCTURILOR CE

canalizare menajeră, sistem

 asigurarea condiţiilor necesare execuţiei lucrărilor

DESERVESC ÎN MOD DIRECT

centralizat de alimentare cu apă

VIAŢA OAMENILOR ŞI PRIN

potabilă, sistem ecologic de

DEZVOLTAREA UNOR ACŢIUNI

gestionare a deşeurilor menajere.

ÎMBUNĂTĂŢIREA NIVELULUI DE
4

CULTURALE, EDUCATIVE
PREVENTIVE

propriu-zise, conform legislaţiei în vigoare

• Luarea unor hotărâri la nivel local  reabilitarea şi modernizarea clădirilor
de îmbunătăţire a infrastructurii de  modernizarea structurilor ce deservesc învăţământul
învăţământ

 organizarea
învăţământului

de

manifestări

comune

specifice
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• Luarea unor hotărâri la nivel local  reabilitarea şi modernizarea casei de cultură şi a
de îmbunătăţire a infrastructurii

bibliotecii
 dotarea bibliotecii

specifice culturii

 înfiinţarea unui cinematograf în oraş
 organizarea de spectacole şi concerte
• Luarea unor hotărâri la nivel local  reabilitarea lăcaşelor de cult existente
de îmbunătăţire a infrastructurii
specifice cultului
• Luarea unor hotărâri la nivel local  organizarea unor acţiuni sportive, distractive, culturale
de îmbunătăţire a infrastructurii
specifice

sau de ecologizare pentru tineret

turismului şi petrecerii  sprijinirea proiectelor de realizare a spaţiilor de cazare
 sprijinirea activităţii private în domeniul turismului

timpului liber

• Luarea unor hotărâri la nivel local  crearea unor sisteme coerente de informare şi
de

realizare

a

infrastructurii

specifice educaţiei tineretului

consiliere pentru tineri
 sprijinirea

constituirii

unei

infrastructuri

sportive

performante
 sprijinirea constituirii unor locuri speciale de agrement.
• Luarea unor masuri la nivel local de  oferirea de asistenţă socială pentru familiile aflate în
realizare a infrastructurii specifice
educaţiei tinerelor mame

dificultate
 crearea unui centru de planning familial în oraş
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4.2. Măsuri în continuare:
În tabelul 4.1.1. s-a prezentat un plan de acţiune care să asigure dezvoltarea de
ansamblu a oraşului Agnita în următorii 10 ani, cu scopul final de a creşte nivelul de trai al
comunităţii umane din acest oraş.
Punerea în aplicare a acestui plan prin instrumente, tehnici, proceduri conform
prevederilor legale presupune crearea a două premise esenţiale:
 constituirea unui grup de acţiune la nivelul primăriei, cu sarcini
concret, specifice care să acţioneze în sensul atingerii obiectivelor
propuse;
 asigurarea fondurilor necesare susţinerii activităţilor propuse prin
planul de acţiune.
În tabelul 4.2.1. s-au prezentat principalele documentaţii de urbanism ce vor fi realizate
prioritar în scopul detalierii propunerilor prezentului P.U.G. şi a reglementărilor din R.L.U.
Dezvoltarea ulterioară a acestor zone va fi orientată conform cu cerinţele ce se vor
impune prin aceste documentaţii.
În tabelul 4.2.2. s-a prezentat lista principalelor proiecte de investiţie publice care vor
asigura infrastructura urbană ca bază de dezvoltare economică ulterioară.
În tabelul 4.2.3. s-au prezentat principalele acţiuni cu caracter social ce se vor derula în
perioada următoare.
În tabelul 4.2.4. s-au inventariat proiectele sociale prioritare care urmează să stea în
atenţia administraţiei în perioada următoare.
Documentaţiile de urbanism - vizează, în principal zonele funcţionale nou propuse a
se introduce în intravilan, cu funcţiuni dominante locuire, sport - turism - agrement, dezvoltare
industrială.
Aceste documentaţii se vor elabora în conformitate cu reglementarea tehnică Indicativ
nr.; GM -010-2000 Ghid privind metodologia şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal
aprobate cu Ordinul nr. 176/N/2000.
Planurile urbanistice zonale propuse vor avea caracter de reglementare detaliată,
pentru fiecare zonă în parte corelat cu propunerile prezentului P.U.G.
În funcţie de situaţia existentă P.U.Z.-ul aferent fiecărei zone va rezolva următoarele
probleme:
 organizarea reţelei stradale;
 zonificarea funcţională a terenurilor;
 organizarea urbanistic arhitecturală;
 dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 menţionarea obiectivelor de utilitate publică;
 stabilirea modului de protecţie a mediului;
 reglementări specifice detaliate (permisiuni şi restricţii);
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 regimul juridic al terenurilor;
 identificarea zonelor de riscuri naturale.
Conform prevederilor legale în vigoare, Primăria Agnita va urmări respectarea
următoarelor etape:
 iniţierea şi aprobarea Consiliul Local privind elaborarea P.U.Z.-urilor după
necesităţi;
 informarea populaţiei;
 desemnarea elaboratorului şi comanda de elaborare;
 elaborarea temei program şi a listei studiilor de fundamentare;
 consultări pe parcursul elaborării documentaţiilor;
 analiza propunerilor preliminare;
 consultarea populaţiei;
 introducerea în documentaţie a propunerilor;
 obţinerea avizelor şi acordurilor;
 elaborarea P.U.Z.-ului definitivat;
 aprobarea P.U.Z.-ului;
 asigurarea accesului populaţiei la propunerile P.U.Z.-ului.
Elaborarea proiectelor pentru investiţiile publice:
Realizarea obiectivelor de utilitate publică se va derula sub atenta coordonare a acestei
acţiuni, de către primăria Agnita, care va asigura fondurile necesare pentru investiţiile ce cad
în sarcina sa şi va asigura, prin reglementări specifice accesul întreprinzătorilor şi stimularea
acestora în sensul realizării a cât mai multe obiective de interes public.
Indiferent de investitor, proiectele se vor derula în conformitate cu prevederile legale în
vigoare şi cu reglementările din acest P.U.G, privind conformarea şi autorizarea construirii.
Pentru proiectele publice Primăria va derula fazele legale de proiectare (studii de
fezabilitate, studii tehnice de fundamentare, proiecte tehnice şi detalii de execuţie, avize şi
acorduri, documentaţii de autorizare a construirii).
O prioritizare şi o eşalonare a elaborării proiectelor este, absolut necesară din
următoarele motive:
 necesitatea şi oportunitatea proiectelor;
 caracterul limitat al fondurilor de investiţie;
 complexitate mare a proiectelor;
 durata relativ mare de elaborare a proiectelor şi de organizare a licitaţiilor de
proiectare şi execuţie.
Prioritizarea şi replanificarea realizării unor obiective se va putea face, dinamic, în
funcţie de posibilitatea de finanţare sau cofinanţare (în cazul fondurilor europene) a lor de
către Consiliul Local.
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Tabel 4.2.1.

LISTA PRINICPALELOR DOCUMENTAŢII URBANISTICE
ce se vor realiza în perioada 2010 – 2020

Nr.

DENUMIREA

crt.

DOCUMENTAŢIEI

FUNCŢIUNI

DATA
REALIZĂRII

A1

P.U.Z. şi R.L.U. - zona L p

Locuire şi funcţiuni complementare admise

2011

B1

P.U.Z. şi R.L.U. - zona Tsp

Sport, turism, agrement

2011

B2

P.U.Z. şi R.L.U. . - zona Tap

Sport, turism, agrement

2011

C1

P.U.Z. şi R.L.U. . - zona Ie

2012

C2

P.U.Z. şi R.L.U. . - zona Ip

Activitate industrială şi activităţi
complementare permise
Activitate industrială şi activităţi
complementare permise

2012
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Tabel nr. 4.2.2.

LISTA PROIECTELOR DE INVESTIŢII PUBLICE PRIORITARE
NR.

DENUMIREA

NECESITATE

FAZA DE

CRT.

OBIECTIVULUI

OPORTUNITATE

PROIECTARE

EŞALONARE PE ANI
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*

*
*

*
*

*

*

D.T.A.C.

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

Execuţie

*

*

*

*

*

*

*

2019

OBIECTIVE

1.

5.

VIABILIZAREA
AMPLASAMENTELOR
ZONELOR NOU
INTRODUSE ÎN
INTRAVILAN

OBIECTIVELE DE
UTILITATE PUBLICĂ ÎN
DOMENIUL CULTULUI ŞI
CULTURII

Obiectivele (16 zone
nou introduse în
intravilan) pe care
urmează a dezvolta
funcţiunile: locuire,
gospodărire
comunală, sport turism - agrement,
industrie).
Realizarea acestor
obiective presupune
clarificarea regimului
juridic al terenurilor şi
viabilizarea
amplasamentelor

Obiective necesare,
în perspectivă a 10
ani dar nu foarte
urgente.
În funcţie de fondurile
de care va dispune
Primăria, aceste
lucrări se vor proiecta
şi executa în a doua
perioadă de
valabilitate a P.U.G.

- SPF
- Studii de
fundamentare
S.F.
P.T.

*

- S.P.F.

- Studii de
fundamentare
- S.F.
- P.T.
- D.T.A.C.
E - Execuţie

*

*

*
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P.U.G. ORAŞUL AGNITA

OBIECTIVELE DE

Obiective de utilitate

- S.P.F.

UTILITATE PUBLICĂ ÎN

publică cu un puternic

- Studii de

DOMENIUL SPORT -

impact social care se

Fundamentare

TURISM -AGREMENT

vor derula pe baza

- S.F.

oportunităţilor oferite
de Programele de

- P.T.
- D.T.A.C.

Dezvoltare cu
finanţare europeană

- Execuţie

*

*

*

*

*
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Tabel nr. 4.2.3.

ZECE ACŢIUNI CU CARACTER SOCIO-CULTURAL
Nr.
crt.
1

DENUMIREA SINTETICĂ
A ACŢIUNII
ÎNFIINŢAREA "CENTRULUI DE CONSILIERE A
ROMILOR"

SCOPUL ACŢIUNII
- acordarea de sprijin etniei rome, etnie
defavorizată

BENEFICIARII
CETĂŢENII DE ETNIE ROMĂ
DIN ORAŞUL AGNITA

- cunoaşterea legislaţiei şi prevenirea
contravenţiilor şi infracţiunilor

CARACTERISTICILE
ACŢIUNII
acţiune complexă pe durată
nedeterminată
etapele principale

- reglementarea documentelor de
identitate a persoanelor de etnie romă

- identificarea unei locaţii pentru
desfăşurarea activităţii

- derularea şi sprijinirea unor programe
speciale de investiţie în infrastructura de
locuit a etniei rome

- organizarea funcţionării centrului
- identificarea surselor de finanţare a
activităţii
- monitorizarea rezultatelor şi
identificarea lor

2

ÎNFIINŢAREA "CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI
PLANING FAMILIAL"

- acordarea de consiliere familiilor
tinere, aflate la vârsta procreării,
indiferent de etnia lor

FAMILIILE TINERE CU
DOMICILIUL ÎN ORAŞUL
AGNITA

acţiune complexă pe durată
nedeterminată
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3

PROMOVAREA ŞI SUSŢINEREA
SĂRBĂTORILOR ANUALE:

"ZILELE ORAŞULUI AGNITA”
„SĂRBĂTOAREA LOLELOR”

"ZIUA RECOLTEI"

P.U.G. ORAŞUL AGNITA

- popularizarea realizărilor economice
deosebite

CETĂŢENII ORAŞULUI AGNITA

- punerea în valoare a patrimoniului
istoric şi cultural

- identificarea unei locaţii pentru
desfăşurarea activităţii

- asigurarea unor relaţii şi parteneriate

- organizarea funcţionării centrului
- identificarea surselor de finanţare a
activităţii
- monitorizarea rezultatelor şi
identificarea lor

CONCERT ANUAL DE COLINDE

FESTIVALUL NAŢIONAL DE FOLCLOR
„CÂNT ŞI JOC PE HÂRTIBACI”
4

ORGANIZAREA MANIFESTĂRII "BALUL
MAJORATULUI" ŞI „BALUL BOBOCILOR”

etapele principale

- punerea în valoare a tradiţiei folclorice
a oraşului
- educarea tineretului prin socializare în
acţiuni colective

TINERII ORAŞULUI AGNITA LA
VÂRSTA MAJORATULUI ŞI
ÎNTREAGA COMUNITATE

acţiune anuală, organizate modern

- oferirea unor posibilităţi de punere în
valoare a personalităţii indivizilor, în mod
organizat

etapele principale:

- petrecerea agreabilă a timpului liber

- elaborarea regulamentelor de
organizare
- identificarea sponsorilor
- organizarea evenimentului

5

ORGANIZAREA MANIFESTĂRII "BALUL
PENSIONARILOR"

- oferirea unui mod agreabil de
petrecere a timpului liber

- întărirea respectului faţă de generaţiile
în vârstă

PENSIONARII CU DOMICILIUL
STABIL ÎN ORAŞUL AGNITA,
ÎMPREUNĂ CU SOŢUL (SOŢIA)

acţiune anuală, organizată în mod
tradiţional

etapele principale:
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- elaborarea regulamentelor de
organizare
- identificarea sponsorilor
- organizarea evenimentului
- selectarea artiştilor

6

ÎNFIINŢAREA CONCURSULUI "FAMILIA ECO"
PENTRU CEA MAI ÎNGRIJITĂ GOSPODARIE

- stimularea gustului pentru frumos,
sănătos, confortabil

CETĂŢENII ORAŞULUI AGNITA

- elaborarea regulamentului de
participare

- identificarea sponsorilor
- organizarea evenimentelor
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Tabel nr. 4.2.4.

ACŢIUNI DE SPRIJINIRE A PROIECTELOR PRIVATE
Nr.
crt.

1

DENUMIREA SINTETICĂ A
ACŢIUNILOR
ÎNFIINŢAREA CENTRULUI DE
CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL
FINANŢĂRII EUROPENE "EUROFOR"
AGNITA

SCOPUL ACŢIUNII

BENEFICIARI

CARACTERISTICILE
ACŢIUNII

- consultanţă pe linia implementării
proiectelor cu finanţare europeană:

PRIMĂRIA AGNITA

- iniţiere în anul 2012

- informări periodice şi publicitate privind
programele operaţionale;

ALTE UNITĂŢI DE DESERVIRE
GENERALĂ ÎN DOMENIILE:
INVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULT,
CULTURĂ

- acţiune permanentă

COMPANII PRIVATE DE TOATE
TIPURILE

- număr de consultanţi: 4-5 pers.

- procurarea ghidurilor solicitantului şi
acordarea asistenţei în vederea
completării cererii de finanţare;
- evaluarea eligibilităţii beneficiarului şi a
proiectului;

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

- evaluarea capabilităţii beneficiarului de a
susţine proiectul;

CONSORŢII PUBLIC-PRIVATE

- identificarea prestatorilor de servicii şi
lucrări necesare implementării proiectelor
şi acordarea sprijinului de selectare a
acestora;

ASOCIAŢII NON PROFIT

- acordarea de consultanţă financiară
privind relaţia cu A.P.I.A.;

- şeful ierarhic al centrului: PRIMĂRIA
oraşului AGNITA
- unitate care funcţionează în regim
de autofinanţare cu program zilnic
normal şi cu organizare specifică
activităţii publice
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2

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI
"TAXA ÎN SLUJBA PLĂTITORULUI EI"

P.U.G. ORAŞUL AGNITA

- sprijinirea activităţilor economice
deficitare în cadrul oraşului AGNITA prin
acordarea de reduceri sau scutiri de taxe
şi impozite datorate primăriei.

INTREPRINZĂTORI PRIVAŢI ÎN ORICE
FORMĂ DE ORGANIZARE LEGALĂ

- iniţiere în anul 2012

- acţiune complexă cu funcţionare pe
perioadă determinată;
- etape principale:
- identificarea şi ierarhizarea
activităţilor deficitare

- elaborarea unor referate sau
studii cuprinzând propunerile de
reduceri sau scutiri de taxe şi impozite

- elaborarea proiectului de
hotărâre şi aprobarea hotărârii
- implementarea hotărârii
- documentele necesare
- stabilirea cerinţelor de acordare a
taxei

3

DERULAREA PROGRAMULUI
"REDEVENŢA ZERO"

- sprijinirea activităţilor în domeniul
protecţiei şi reconstrucţiei mediului sau
investiţiei nepoluante prin punerea la
dispoziţie gratuit a terenului public necesar
acestor activităţi

INTREPRINZĂTORI PRIVAŢI ÎN ORICE
FORMĂ DE ORGANIZARE LEGALĂ

- iniţiere în anul 2012

- acţiune complexă cu funcţionare pe
perioadă determinată;
- etape principale:
- identificarea şi denumirea tipului
de activităţi eligibile
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- pregătirea şi elaborarea
hotărârii Consiliului Local
- stabilirea cerinţelor de
eligibilitate
- documentele necesare pentru
acordarea facilităţii

4

INFIINŢAREA CONCURSULUI
" INVESTITORUL ANULUI"

- încurajarea investiţiilor private şi
popularizarea rezultatelor pozitive

TOŢI INVESTITORII CU
CAREDERULEAZĂ INVESTIŢII ÎN
ORAŞUL AGNITA

- iniţiere în anul 2012

- acţiune complexă cu funcţionare pe
perioadă determinată;
- etape principale:
- elaborarea Regulamentului de
concurs
- identificarea surselor de
sponsorizare a premiului
- stabilirea documentelor cadru
de înscriere şi participare la concurs
- stabilirea comisiei de acordare
a premiului
- organizarea acordării premiului
în cadru festiv.
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5

ORGANIZAREA ACŢIUNII ANUALE
"BALUL INVESTITORULUI"

P.U.G. ORAŞUL AGNITA

- încurajarea investiţiilor private şi
popularizarea rezultatelor pozitive în acest
sens

COMUNITATEA UMANĂ DIN oraşul
AGNITA

- iniţiere în anul 2012
- acţiune anuală
- etapele principale:
- identificarea sponsorilor
- organizarea balului cu o
participare largă.

6

ORGANIZARE ACŢIUNI
"BURSA ANUALĂ DE PROIECTE"

- încurajarea investiţiilor private şi
popularizarea ideilor de proiecte
- atragerea investitorilor

OAMENI DE AFACERI DIN JUDEŢUL
SIBIU ŞI DIN JUDEŢELE LIMITROFE

- iniţiere în anul 2012
- etapele principale:
- identificarea sponsorilor
- organizarea bursei de proiecte
cu o participare largă

