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MEMORIU GENERAL
1.

INTRODUCERE
1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAłIEI
P.U.G. comuna Secusigiu cu satele aparŃinătoare Munar,Satu Mare şi
• Denumirea lucrării:
Sînpetru German
• Beneficiar:
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SECUSIGIU
• Proiectant:
S.C. “PROIECT ARAD” S.A.
• Data elaborării:
mai 2002

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII
Obiectul lucrării îl constituie elaborarea Planului Urbanistic General al localităŃii Secusigiu, cu
satele aparŃinătoare Munar,Satu Mare , Sînpetru German şi Regulamentele aferente.
Lucrarea se elaborează pe baza Temei de proiectare privind elaborarea Planului Urbanistic General
al comunei Secusigiu, aprobată de Consiliului Local al localităŃii Secusigiu prin hotărârea nr.2729 din
Decembrie 2000
La elaborarea lucrării s-a Ńinut cont de Legea nr. 50/1991 privind “ Autorizarea executării
construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor ”, act fundamental în reglementarea şi
conŃinutul documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, pentru aprobarea formularelor, a
procedurii de autorizare şi a conŃinutului documentaŃiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991, precum şi de
Ghidul privind metodologia de elaborare si conŃinutul-cadru al Planului urbanistic General aprobat de
M.L.P.A.T. prin Ordinul nr.13/N/10.03.1999 .
Planul Urbanistic General, împreună cu Regulamentul de Urbanism aferent devin odată cu
aprobarea lor, acte de autoritate ale administraŃiei publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatele
de urbanism şi autorizaŃii de construire pe teritoriul intravilanului comunei.
1.3. SURSE DOCUMENTARE
La întocmirea lucrării au fost consultate documentaŃii întocmite anterior elaborării P.U.G., Studii
de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G. şi alte surse de informaŃii:
− Proiect nr. 25.052 - Plan de amenajare a teritoriului judeŃul Arad
S.C. “PROIECT ARAD” S.A. 1993 şi 1994
- Schita de sistematizare comuna Secusigiu ,sat resedinta Secusigiu si sate apartinatoare:Munar
Satu-Mare si Sinpetru German – editia 1983
S.C. “PROIECT ARAD” S.A.
− Consiliul Local al comunei Secusigiu
− Oficiul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Arad
− DirecŃia JudeŃeană de Statistică – Arad
− Camera de Comert si Industrie a Judetului Arad
− “Ghid privind metodologia de elaborare şi conŃinutul-cadru al Planului Urbanistic General”,
elaborat de “URBANPROIECT” în 1999.
− Date din studiul “Zone expuse la riscuri naturale in judetul Arad”aprobat prin Hotararea
Consiliului Judetean Arad nr.26/2000
− Date din studiul “Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate din judetul
Arad”aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arad nr.27/2000
©2002, PROIECT ARAD S.A.
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− Date din studiul “Zone construite protejate”aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arad
nr.53/2001
− Date din Legea nr.575/2001-“Zone de risc natural”-sectiunea a V-a
Suportul topografic al lucrării îl constituie planurile localităŃilor componente Sc. 1:5.000; plan
cadastru - teritoriul administrativ al localităŃii Sc. 1:25.000

2.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUłIE
Dezvelirea unei asezari neolitice si a unei necropole atesta existenta vietii umane pe teritoriul
comunei din cele mai vechi timpuri.
In trecut comuna a cunoscut vremuri de restriste, fiind nevoita sa-si schimbe locul, de mai multe
ori si sa rezideasca totul din temelii.
Pe actualul loc se afla doar din anul 1808.
In hotarul satului Munar, la 4 km nord-est de sat se afla Manastirea Bezdin, actualmente ortodoxasarba. Vechimea manastirii nu poate fi stabilita cu precizie, inceputurile ei datand de prin sec XI-XV.
Satul Munar este atestat documentar din 1334. Prima data documentara despre manastire provine din anul
1539. Actualele constructii au fost ridicate in mai multe etape. Elementul cel mai de seama al manastirii
este biserica. Nu este exclus ca unele parti ale acesteia sa provina din secolul al XVI-lea, restaurarile
ulterioare imprimandu-i stilul dominant baroc.
Din pictura bisericii se remarca cea de pe iconostas, realizata in 1753 de catre Stefan Tenetchi.
Biserica este inchisa de cele trei aripi ale ansamblului manastirii (sud si vest etajate, nord parter),
construite in special in secolul al XVIII-lea si care adapostesc chiliile calugarilor, paraclisul, staretia,
sufrageria, etc. In incaperile staretei din aripa de sud, a locuit arhimandritul Gherasim Adamovici (17831789) devenit apoi mitropolit de Sibiu (1789-1796), unul dintre promotorii revendicarilor romanesti
expuse in "Supplex libellus Valachorum" (1791).
Comuna Secusigiu are de asemenea in componenta si satul Sanpetru German.
Piata din centru ne aminteste de adunarea taranimii sarace si a muncitorilor agricoli din jur, tinuta
in anul 1906.
Tot atunci, la moara a avut loc si o greva muncitoreasca.
Alaturi de vestigii ale trecutului, in piata de langa biserica catolica se gaseste o statuie a Sf. Petru
(sec. XVIII), de unde provine si denumirea localitatii.
O alta statuie, a Sf. Florian se afla pe strada principala in apropiere de marginea satului.
In partea de nord-est, pe Dealul Viilor, se gaseste o piatra de hotar din 1714 cu inscriptie latina si
slavona, care indica limitele domeniului manastirii Bezdin
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2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
• Caracteristicile reliefului
Comuna Secusigiu şi satele aparŃinătoare Munar, Satu-Mare şi Sânpetru German sunt situate în
Câmpia Tisei, în zona înaltă de trecere spre piemonturile vestice. Această zonă poartă denumirea de
Câmpia Vingăi. Aceasta este situată la sud de Mureş şi este o câmpie înaltă ce reprezintă o deltă
continentală a Mureşului ( anterioară însă deltei ce formează Câmpia Aradului ). Aceasta se continuă
spre vest de alinamentul Aradul Nou – Şag – Mănăştur cu o câmpie mai joasă.
• Caracteristici geotehnice
În Câmpia Vingăi avem un relief fluviantil ( de acumulare şi de eroziune ). Departe de a fi
monoton şi uniform, relieful fluviantil (relieful de câmpie , în sens larg ) are o mare varietate
genetică. Câmpia Vingăi reprezintă vechea deltă a Mureşului. De asemenea, întregul spaŃiu al
Câmpiei Aradului ( între Mureş şi Crişul Alb ) reprzintă tot o deltă a Mureşului de dată mai recentă
decât Câmpia înaltă a Vingăi. De-a lungul Mureşului există o succesiune de terase bine
individualizate ce se pierd succesiv spre câmpie.
•

Geologia zonei
În Câmpia Vingăi întâlnim argile de plasticităŃi si consistenŃe diferite ( notate cu A în harta
geologică ), precum şi argile contractile PUCN ( notate cu AC în harta geologică ).
Tot în această zonă întâlnim pământuri prăfoase de consistenŃă în general “Plastic vârtoase”
(notate cu P ) precum şi pământuri sensibile la umezeală (marcate cu PU)
•

Resurse ale solului şi subsolului
PotenŃialul cel mai mare al zonei rezidă din calitatea solurilor, foarte bune pentru agricultură. În
Câmpia Vingăi întâlnim cernoziomuri castanii şi ciocolatii, precum şi cernoziomuri levigate slab (
vezi harta pedologică anexată ).
În zonă nu există resurse naturale ale subsolului.

•

Riscuri naturale
- seismicitate:
Teritoriul comunei Secusigiu se află în zona seismică “D”, coeficientul seismic Ks fiind 0,16 iar
perioada de colŃ Tc 1,00 s .(conform plansei alaturate)
• ReŃeaua hidrografică
Apele freatice şi de adâncime:
- Câmpia Vingăi este situată în regiunea depresiunilor joase şi a câmpiilor mai ridicate şi este
constituită din formaŃiuni loessoide şi nisipuri argiloase. Ea se caracterizează printr-o
permeabilitate mijlocie. În acest perimetru apele freatice se găsesc în orizonturi continue, oarecum
independente de regimul râurilor învecinate, asigurând o calitate potabilă bună şi debite
apreciabile cu regim constant ( 5 – 10 litri/s/m).
Ca o particularitate, menŃionăm că datorită precipitaŃiilor, prin ridicarea nivelului hidrostatic, în
estul câmpiei Vinga şi în câmpul Nădlac – Curtici apare uneori un fenomen numit ‘inundaŃii de ape
interioare‘; Acesta poate fi înlăturat prin realizarea unor reŃele de drenaj corespunzătoare.
Alimentarea cu apă în aceste areale se poate face în bune condiŃii atât din ape freatice cât şi din
cele subterane.
•

Clima
Din punct de vedere climatic, pe teritoriul comunei Secusigiu întâlnim topoclimatul regiunii de
câmpie, care se carecterizează prin următoarele:
Cea mai lungă durată de strălucire a soarelui 2100 ore/an, din care 1500 ore se realizează numai
în semestrul cald; cea mai mare cantitate de radiaŃie solară globală 115 kcal/cmp; o temperatură
©2002, PROIECT ARAD S.A.
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medie anuală mai mare de 10° ( cea a lunii Ianuarie variază între -1° şi + 1,5° , iar cea a lunii Iulie
variază între 21° şi 21,5°); Amplitudinea medie anuală este de 22° –23,5°; Minima absolută de
temperatură variază între -25° şi -30°; şi o minimă absolută mai mare de 40° ( deci o amplitudine
absolută de 65° ). Durata intervalului cu temperaturi medii zilnice 5° este de 250 zile în care se
realizează 3800°. Primul îngheŃ se produce în medie la 21.X.; Intervalul de zile fără îngheŃ însumează
180 zile. Umezeala aerului este în Ianuarie de 88 %, iar în Iulie e mai mică de 64 %. Cantitatea anuală
de precitaŃii variază în jurul a 600mm, cu un maxim la începutul primăverii. Raportul între
precipitaŃii şi evapotranspiraŃie în lunile de vară este deficitar (1/2).
Vântul dominant este din S + SE + SV. Vitezele medii anuale ating 3 – 4 m/s, iar numărul zilelor
cu vânt tare ( 11 m/s ) depăşeşte 40 zile.
Din caracteristicile de ansamblu enumerate, reiese că în regiunea de câmpie există cele mai bune
condiŃii de dezvoltare intensivă a culturilor agricole, cu suficiente resurse de lumină, căldură şi
umezeală, care necesită hidro-amelioraŃii. De asamenea aici sunt şi cele mai bune condiŃii de
dezvoltare a aşezărilor rurale şi urbane.
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2.3 RELAłII ÎN TERITORIU
Încadrarea în teritoriu
Comuna Secusigiu este situată în partea de sud-vest a conului aluvionar al Mureşului şi respectiv a
judeŃului Arad, la o distanŃă de circa 20 km SV de oraşul Nădlac, pe malul stâng al râului Mureş la 2,5-4
km distanŃă de râu.
LocalităŃile se extind, din amonte în aval, pe o lungime de circa 10 km, începând cu Sînpetru
German şi continuând cu Munar –Secusigiu şi Satu –Mare.
În amonte de Sînpetru German se situează localitatea Felnac, iar pe malul drept al râului Mureş,
localităŃile Semlac şi Şeitin.
Comuna Secusigiu are în componenŃa sa următoarele sate: - Secusigiu - reşedinŃa de comună
- Munar -sat aparŃinător
- Satu Mare -sat aparŃinător
- Sînpetru German -sat aparŃinător.
DistanŃa de la Arad la Sînpetru German este de 30 km, respectiv 32 km până la Munar.FaŃă de
reşedinŃa comunei, municipiul Arad se află la 35 km.
Intravilanul localităŃii Secusigiu ocupă o suprafaŃă de 226,77 ha, intravilanul localităŃii Munar
34,04 ha, intravilanul localităŃii Satu Mare 109,23 ha, iar intravilanul localităŃii Sînpetru German
177,02 ha.
Teritoriul comunei ocupă o suprafaŃă de 13.971 ha, din care:
− teren agricol 11.172 ha, după cum urmează:
• arabil
9.949 ha
• livezi şi pepiniere pomicole
----- ha
----- ha
• vii şi pepiniere viticole
• păşuni
1.057 ha
• fâneŃe
166 ha
− teren neagricol 2.799 ha, repartizat astfel:
• păduri
1.601 ha
• ape
413 ha
• construcŃii
246 ha
• drumuri, căi ferate
277 ha
• teren neproductiv
262 ha
Căi de comunicaŃie
Principalele căi de comunicaŃie de pe teritoriul administrativ al comunei Secusigiu sunt:
Transport auto
• D.J.682, care traversează comuna pe direcŃia est– vest şi asigură legătura rutieră cu municipiul
Arad, reşedinŃa de judeŃ, precum si cu comuna Periam;
• D.C. 100A face legătura între Sinpetru -German, Mailat şi Pecica;
Transport feroviar
• Teritoriul comunei este deservit de artera feroviară ce face legătura între Arad -Periam si
străbate teritoriul comunei pe direcŃia est–vest , trece prin Sinpetru German si Secusigiu, unde
se gaseste si gara.Pentru celelalte doua localitati Munar si Satu-Mare exista cate o halta
C.F.R.(Trup B5,respectiv C5).

Compunerea intravilanului
Intravilanul comunei se compune din trupurile localităŃilor componente şi o serie de trupuri
izolate. Acestea vor fi descrise amănunŃit la paragraful 2.7, ‘Intravilan existent’. SuprafaŃa totală a
intravilanului existent este 603,06ha.
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Încadrarea în reŃeaua de localităŃi a judeŃului
Comuna Secusigiu ,datorită poziŃiei ei şi a apropierii faŃă de Municipiul Arad ,se află în zona de
influenŃă a acestuia şi face parte din sistemul urban Arad. Oraşul Arad are rol polarizator pentru un număr
de 13 comune. Sistemul urban Arad cuprinde:
- 242.252 locuitori în Martie 2000 (conform datelor furnizate de Comisia judeŃeana de
statistică)
Schema ierarhizării localităŃilor în raport cu rolul şi funcŃiunile lor în reŃeaua de localităŃi a
judeŃului Arad, în sistemul urban Arad este preluată din P.A.T.J.Arad
SituaŃia existentă - conform datelor furnizate de Comisia judeŃeana de statistică la nivelul lunii
Martie 2000, sunt prezentate în tabelul alăturat:
Centrul cu rol
polarizator
Sistem Arad

Centru
intercomunal
01 Arad

Centru comunal
01. Arad
02. Vladimirescu
03. Vinga
04. Secusigiu
05. Fântânele
06. Felnac
07. Zimandul nou
08. Păuliş
09. Ghioroc
10. Şagu
11. Livada
12. Iratoşu
13. Şofronea

TOTAL SISTEM URBAN ARAD
TOTAL JUDEł ARAD

Nr. locuitori
182.846
10.836
6.376
6.102
6.082
5.153
4.638
4.239
3.999
3.725
3.058
2.650
2.548
242.252
478.092

Se constată că în cadrul sistemului urban Arad, comuna Secusigiu reprezintă 2,52 % ca şi
populaŃie.
Din punct de vedere al numărului de locuitori comuna Secusigiu este a patra localitate în sistemul
Arad.
2.4 ACTIVITĂłI ECONOMICE
UnităŃile economice existente pe teritoriul comunei Secusigiu sunt puŃin numeroase şi Ńin de
iniŃiativa privată, fiind în marea majoritate SRL-uri şi AF-uri.. Se înregistrează un accentuat fenomen
de migraŃie a forŃei de muncă spre Arad. Conform datelor furnizate de Comisia JudeŃeana de Statistică,
forŃa de muncă angajată în unităŃi economice este distribuită astfel:
253
- numărul total de angajaŃi înregistraŃi în luna Martie 2000:
- numărul mediu de angajaŃi în agricultură
40
- numărul mediu de angajaŃi în industrie:
21
- numărul mediu de angajaŃi în industria prelucrătoare:
18
- numărul mediu de angajaŃi în energie electrică şi term,gaze şi apă
3
- numărul mediu de angajaŃi în construcŃii:
5
- numărul mediu de angajaŃi în comerŃ
39
- numărul mediu de angajaŃi în transport, depozitare:
31
- numărul mediu de angajaŃi în administraŃie publică:
11
- numărul mediu de angajaŃi în învăŃământ:
63
- numărul mediu de angajaŃi în sănătate şi asistenŃă socială
26
Cererea şi oferta pe piaŃa forŃei de muncă sunt variabile, astfel că cifrele enumerate anterior au
doar un caracter orientativ.
Activitatea economica predominanta este agricultura.
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În continuare se vor enumera pe categorii de activitate unităŃile economice. Amplasamentele nu
pot fi descrise prin denumirea străzii şi număr, neexistând denumiri de străzi în nici una din localităŃile
componente. Identificarea acestora pe planşe se va face după număr din legendele de pe planşele aferente
P.U.G.-ului.
Activitatea industrială, depozite şi construcŃii
Principalele unitati sunt:
INDUSTRIE
Localitatea SECUSIGIU
• S.C. ANCA PRODCOM IMPEX SRL-MOARA
- forma de organizare: S.R.L.
- suprafaŃa: S=0,80 ha
- nr. pe planşe: 21
• FABRICA DE LADITE –S.C. LIBERALUL SRL
- forma de organizare: S.R.L.
- suprafaŃa: S=0,77 ha
- nr. pe planşe: 27

Localitatea SATU MARE
• S.C. PETCOVTIHOMIR SRL
- forma de organizare: S.R.L.
- suprafaŃa: S=0,26 ha
- nr. pe planşe: 12
• S.C. INDAGRARA INVEST SRL-presa de ulei
- forma de organizare: S.R.L.
- suprafaŃa: S=0,52 ha
- nr. pe planşe: 14

Localitatea SINPETRU GERMAN
• S.C. CARLIN SRL
- forma de organizare: S.R.L.
- suprafaŃa: S=0,18 ha
- nr. pe planşe: 17
• MOARA
- suprafaŃa: S=0,62 ha
- nr. pe planşe: 12
TOTAL INDUSTRIE -

-3,15ha

DEPOZITE
Localitatea SECUSIGIU
• TRUP A7-DEPOZITARE
- trup izolat A7
- suprafaŃa: S= 0,40 ha
• TRUP A8-DEPOZITARE
- trup izolat A8
- suprafaŃa: S=3,07 ha
TOTAL DEPOZITE -

-3,47 ha

CONSTRUCTII
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Localitatea SATU MARE
• S.C. MUJCONSTRUCTII SRL
- forma de organizare: S.R.L.
- suprafaŃa: S= 0,15 ha
- nr. pe planşe: 11
TOTAL CONSTRUCTII-

-0,15 ha

Slaba dezvoltare din punct de vedere industrial a localităŃii şi a zonei în ansamblu provoacă un
amplu fenomen migraŃional al populaŃiei active spre zone mai industrializate, precum şi navetism. În
vederea stopării acestui fenomen, se doreşte încurajarea apariŃiei de intreprinderi mici şi mijlocii în scopul
creării de noi locuri de muncă şi ocupării forŃei de muncă locale.
ActivităŃi agricole şi zootehnice
Ponderea terenurilor arabile ce ocupă o suprafată de 9.949 ha reprezentând 71,21 % din suprafaŃa
totală a teritoriului administrativ al comunei, determina profilul agricol al comunei. Caracterul agricol al
zonei a fost şi a rămas un factor important în definirea economică a comunei. Calitatea solurilor,
condiŃiile climaterice favorabile, tradiŃia îndelungată în cultivarea pământului, constituie atuuri în
practicarea unei agriculturi performante. Conform P.A.T.J., teritoriul comunei Secusigiu se găseşte în
subzona 1.a. a zonei de câmpie. În această subzonă agricolă grâul are o pondere mijlocie, o pondere mai
mare având porumbul.. O pondere mică au sfecla de zahar şi legumele. În ceea ce priveşte producŃia
animală, principala pondere revine păsărilor, urmate de ovine si porcine.
Principalele unităŃi agricole care îşi desfăşoară activitatea sunt:
• Localitatea SECUSIGIU
1. S.C. FINAGROGEST SRL
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 16
- suprafaŃa: 1,36 ha
2. S.C. DUMAC SRL
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 22
- suprafaŃa: 8,50 ha
3. S.C. UNIREA PROD IMPEX SRL
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 25
- suprafaŃa: 0,29 ha
4. S.C. MECAGRO SRL
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 26
- suprafaŃa: 0,26 ha
• localitatea SINPETRU GERMAN
1. S.C. PASTORALA SRL
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 10
- suprafaŃa:1,86 ha
2. S.C. COMCEREAL SA
- nr. pe planşele aferente P.U.G.:21
- suprafaŃa: 2,4 ha
3. S.C. AGROMEC SA
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 22
- suprafaŃa: 0,7 ha
4. S.C. AGROSPER SRL –TRUP IZOLAT D8
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- suprafaŃa: 9,08 ha
MenŃionăm că suprafeŃele prezentate anterior se referă strict la suprafeŃele de terenuri cu
construcŃii deŃinute în intravilan de către aceste firme şi asociaŃii agricole.
Din evidenŃele preluate de la O.C.A.O.T.A, bilanŃul teritorial al suprafeŃelor cuprinse în teritoriul
administrativ al comunei Secusigiu este prezentat în tabelul următor:
Categoria de
folosinŃă

−
−
−
−
−

Arabil
Păşuni
FâneŃe
Vii
Livezi
Teren agricol
− Păduri
− Ape
− Drumuri
− ConstrucŃii
− Neproductiv
Teren neagricol
Total general

SuprafaŃă totală
ha
9.949
1.057
166
-

Procent din suprafaŃa
totală
%
71,21
7,57
1,19
-

11.172
1.601
413
277
246
262

79,97
11,46
2,96
1,99
1,73
1,89

2.799
13.971

20,03
100%

Din analiza acestui tabel rezultă suprafaŃa mare ocupată de terenurile agricole, respectiv 11.172 ha,
reprezentând 79,97 % din suprafaŃa totală a teritoriului administrativ al comunei.
SuprafaŃa cea mai mare din totalul terenurilor agricole o ocupă terenurile arabile, cu o suprafaŃă de
9.949 ha, reprezentând 89,05% din total agricol.
Conform datelor preluate de la O.C.A.O.T.A, situaŃia fondului funciar pe categorii de folosinŃă şi
pe proprietari valabilă la data de 30 Decembrie 2000 este prezentată în tabelul alăturat:
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DEłINĂTORI

Arabil

Total judeŃ public+privat

9949
161
2
2
69
69
26
25
1
2
62
62
9788
2454
1890
1890
115
564
0
0
0
0
7334
5791
3289
2502
658
885

Domeniul public
Ministerul agriculturii
R.N.L.I.F.
Primării
În administr. Primărie Secusigiu
Min. Apelor,Pădurilor,Mediului
R.A. ROMSILVA
R.A. a Apelor
Min.Transporturilor
Min. Culturii
Dep.Aezaminte Culturale
Domeniul privat total
Domeniu Privat al Statului
S.C.A.A.(I.A.S) si R.A.
S.C.A. Sagu
Locatori-Secusigiu
S.C.E.P.
R.A.Romcereal
Alte S.C. si R.A. din Agric.
S.C.M.A.(D.G.E.M.A.)
Izlazuri-Secusigiu
Domeniul privat particular
ProprietăŃi individuale
Individuali Secusigiu
AsociaŃii simple-Secusigiu
S.C.C.A.C.I.P. ( L.31/91 )
SocietăŃi agricole

TERENURI AGRICOLE
Păşuni
FâneŃe
Vii
1057
26
0
0
0
0
19
16
3
0
7
7
1031
1005
14
14
0
15
0
0
0
976
26
26
26
0
0
0

166
74
0
0
0
0
72
8
64
0
2
2
92
7
6
6
0
1
0
0
0
0
85
85
85
0
0
0

Livezi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TEREN
AGRICOL
TOTAL
11172
261
2
2
69
69
117
49
68
2
71
71
10911
3466
1910
1910
115
580
0
0
0
976
7445
5902
3400
2502
658
885

Păduri
1601
1510
0
0
55
55
1455
1449
6
0
0
0
91
61
1
1
0
0
0
0
0
60
30
30
30
0
0
0

46
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TEREN NEAGRICOL
Ape Drumuri
ConstrucŃii
413
277
246
300
84
53
38
0
2
38
0
2
7
24
4
7
24
4
245
26
7
0
26
0
245
0
7
10
34
1
0
0
39
0
0
39
113
193
193
8
27
26
3
16
13
3
16
13
0
0
0
1
4
3
0
0
6
0
0
4
0
0
4
4
7
0
105
166
167
105
166
100
105
166
90
0
0
10
0
0
39
0
0
28

Neproductiv
262
61
0
0
21
21
40
40
0
0
0
0
201
102
6
6
0
3
0
0
0
93
99
99
99
0
0
0

TEREN
NEAGRICOL
TOTAL
2799
2008
40
40
111
111
1773
1515
258
45
39
39
791
224
39
39
0
11
6
4
4
164
567
500
490
10
39
28

TOTAL
GENERAL
13971
2269
42
42
180
180
1890
1564
326
47
110
110
11702
3690
1949
1949
115
591
6
4
4
1140
8012
6402
3890
2512
697
913

25

Din analiza tabelului anexat se constată că din total suprafaŃă agricolă luat în studiu 11.172 ha:
− 261 ha, respectiv 2,34 % aparŃine domeniului public
− 10.911 ha, respectiv 97,66 % aparŃine domeniului privat
SuprafaŃa cea mai mare din totalul terenurilor agricole o ocupă terenul arabil 89,05%
Prezentăm în continuare câteva date privind producŃia agricolă şi vegetală realizată în 1999, date
după care se pot trage unele concluzii pentru fundamentarea dezvoltării agriculturii în perspectivă. Datele
au fost furnizate de Comisia JudeŃeană de statistică.
ProducŃia vegetală şi animalieră se prezintă astfel:
− grâu şi secară
− suprafaŃă cultivată (ha)
3.260
− producŃia totală (t)
9.289
− porumb boabe
− suprafaŃă cultivată (ha)
3.957
− producŃia totală (t)
14.355
− cartofi
− suprafaŃă cultivată (ha)
250
− producŃia totală (t)
4250
− floarea soarelui
− suprafaŃă cultivată (ha)
215
− producŃia totală (t)
215
− sfecla de zahăr
− suprafaŃă cultivată (ha)
145
− producŃia totală (t)
4.510
− legume
− suprafaŃă cultivată (ha)
265
− producŃia totală (t)
2.510
− producŃia de fructe (t)
380
− ProducŃia animală la începutul anului:
− bovine - total
750
− gospodăriile populaŃiei
750
− porcine - total
3.262
− gospodăriile populaŃiei
3.216
− ovine - total
4.525
− gospodăriile populaŃiei
4.525
− păsări - total
15.150
− gospodăriile populaŃiei
15.150
− carne - total - to gr. vie
935
− lapte de vacă şi bivoliŃe (hl)
18.808
− lână (kg)
16.420
− ouă (mii buc.)
800
ProducŃia agricolă şi menageră
Din cercetarea profilului unităŃilor agricole de producŃie cât şi din analiza situaŃiei realizării
producŃiei vegetale şi animale se constată profilul cerealier al zonei comunei Secusigiu.
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Din situaŃia prezentată (date furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică) se constată că producŃia
animală este asigurată în totalitate de sectorul particular respectiv în gospodăriile populaŃiei. Acest lucru
se datorează faptului că unităŃile de stat cu profil zootehnic au fost desfiinŃate.
Favorabilitatea condiŃiilor naturale şi nevoia de produse agroalimentare trebuie să determine o
orientare a agriculturii în perspectivă.
ProducŃia vegetală urmăreşte asigurarea integrală a bazei furajere pentru animale şi a unor cantităŃi
însemnate de produse vegetale (cereale, plante, legume) pentru consumul populaŃiei
SituaŃia forŃei de muncă ocupată din sectorul agricol este foarte greu de stabilit cu exactitate,
deoarece agricultura este practicată în sistem privat. Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de
Statistică Arad, la nivelul lunii Martie 2000, în agricultură lucrau cu contract de muncă doar 40 de
persoane.
Spre deosebire de perioada de dinainte de 1989 când în agricultură forŃa de muncă era constituită
din elevi, femei şi bătrâni, în prezent se observă o întoarcere a bărbaŃilor spre muncile agricole (în
societăŃi comerciale, asociaŃii sau în special individuali).
Valorificarea suprafeŃelor agricole:
CondiŃiile climaterice ale zonei impun, în perioada de vegetaŃie, aplicarea irigaŃiilor.
IrigaŃiile determină îmbunătăŃirea proprietăŃilor hidrofizice în sensul satisfacerii depline a
consumului de apă al plantelor.
Prin aplicarea pe scară largă a irigaŃiilor se pot obŃine în mod constant sporuri mari de producŃie.
Şi creşterea animalelor este o ocupaŃie importantă a populaŃiei, ilustrată prin producŃiile mari
înregistrate. Pe viitor se impune dezvoltarea în special a speciilor ierbivore, (ovinele şi taurinele pentru
carne şi lapte), a culturilor de cereale (grâu, orz, porumb ), a cartofilor ( pentru hrană şi furaje şi a
furajelor pentru fân şi siloz. Cultura legumelor ca şi creşterea păsărilor şi porcinelor se prevede şi în viitor
doar pentru satisfacerea consumului propriu din zonă. În acest scop, se impune întreŃinerea păşunilor şi
fâneŃelor existente prin lucrări specifice.
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Transporturi
Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Arad în ramura transporturilor,
depozitare, poşta, comunicaŃii, populaŃia ocupată la nivelul lunii Martie 2000 era de 31 salariaŃi.
Pe teritoriul comunei Secusigiu există un autobuz aflat în proprietatea Companiei de transport
public Arad. Acesta efectuează curse regulate pe următorul traseu:
- Arad – Satu-Mare – Secusigiu
Transportul C.F. existent pe teritoriul comunei Secusigiu face legatura intre localitatile Arad –
Periam.
Turism
În teritoriul administrativ al comunei Secusigiu nu există unitati turistice si nici activitati de
turism.
UnităŃi din domeniul public şi al serviciilor
UNITĂłI DE COMERł ŞI DE ALIMENTAłIE PUBLICĂ
Majoritatea unităŃilor comerciale şi de alimentaŃie publică sunt în locaŃie de gestiune şi aparŃin
unor persoane fizice sau juridice private. Acestea sunt localizate în marea majoritate în Secusigiu si
Sinpetru German, cu precădere în zona centrală.
Conform legilor unei economii de piaŃă, aceste unităŃi comerciale îşi schimbă deseori profilul,
proprietarul, locaŃia, funcŃie de cererea existentă pe piaŃă.
Luând în considerare datele de pe teren, situaŃia se prezintă astfel:
• localitatea SECUSIGIU
1. PiaŃa agroalimentară
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 5
- suprafaŃa: 0,10 ha
2. Disco-Bar
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 6
- suprafaŃa: 0,31 ha
3. Bufet +Magazin universal
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 11
- suprafaŃa: 0,18 ha
4. Spatii comerciale la parter de bloc
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 14
- suprafaŃa: 0,08 ha
• localitatea MUNAR
1. Bufet
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 5
- suprafaŃa: 0,075 ha
2. Bufet
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 5
- suprafaŃa: 0,015 ha
3. Magazin mixt
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 6
- suprafaŃa: 0,06 ha
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• localitatea SATU- MARE
1. Bufet
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 7
- suprafaŃa: 0,14 ha
2. Bufet
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 7
- suprafaŃa: 0,10 ha
• localitatea SINPETRU GERMAN
1. Magazin universal
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 7
- suprafaŃa: 0,18 ha
2. Magazin universal
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 7
- suprafaŃa: 0,13 ha
3. Magazin universal
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 7
- suprafaŃa: 0,04 ha
4. Bufet
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 8
- suprafaŃa: 0,04 ha
5. S.C. Lavi SRL
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 16
- suprafaŃa: 0,05 ha
6. S.C. Carlin SRL
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 17
- suprafaŃa: 0,02 ha
7. S.C. Starmerin SRL
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 18
- suprafaŃa: 0,05 ha
PRESTĂRI SERVICII
Toate aceste unităŃi Ńin de iniŃiativa privată ( persoane fizice, asociaŃii familiale, SRL-uri ).
În ceea ce priveşte sectorul de prestări servicii, situaŃia se prezintă astfel:
1. Moara – S.C.”Anca Prodcom impex” S.R.L localitatea Secusigiu
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 21
- suprafaŃă: 0,80 ha
2. Moară – localitatea Sinpetru German
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 12
- suprafaŃa: 0,62 ha
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2.5. POPULAłIA - ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE
Numărul şi evoluŃia populaŃiei
Datele referitoare la populatie sunt datele prelucrate şi furnizate de Comisia JudeŃeană de Statistică
Arad .
PopulaŃia comunei Secusigiu a evoluat după cum urmează:
-1930……………..7.342 locuitori
-1948……………..7.092 locuitori
- 1956……………..6.695 locuitori
- 1966……………..6.475 locuitori
- 1977……………..6.218 locuitori
- 1992……………. 5.631 locuitori
- 1999……………..5.909 locuitori
Se observă o scadere a populaŃiei în perioada 1930 – 1992 cu 23,30%. În anul 1992 populaŃia
comunei atinge valoarea minima,după care creste cu 4,9%in 1999(faŃă de 1992).
Creşterea medie anuală se prezintă astfel:
1999/1930 -19,52
1948/1930 1999/1948 -16,68
1956/1948 1999/1956 -11,74
1966/1956 1999/1966 -8,74
1977/1966 1999/1977 -4,97
1992/1977
1999/1992 -4,93

-3,40
-5,60
-3,28
-3,97
-9,44

Dintr-o statistică realizată pentru luna Iulie 1999 respectiv 1 Ianuarie 2000 rezultă că în această
perioadă, raportat la populaŃia totală a comunei existau următoarele date:
1 iulie 1999
• PopulaŃia totală stabilă

− 5909– din care 3004 femei

• populaŃie cu domiciliul în localitate

1 ianuarie 2000
• populaŃia totală stabilă

− 5878

− 6102 – din care 3095 femei

Mişcarea naturală şi migratorie a populaŃiei
Principalii indicatori ai mişcării naturale a populaŃiei şi sporul migratoriu înregistrate până în luna
Iulie 1999, a avut următoarea configuraŃie:
• Mişcarea naturală:
− născuŃi vii
75
− decedaŃi - total
79
− spor natural
-4
• Mişcarea migratorie:
− stabiliri de domiciliu în localitate
174
− plecări cu domiciliul din localitate
65
− spor migratoriu
+109
− spor total
+105
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•

Indicatori la 1.000 locuitori:
− spor natural
-0,67
− spor migrator
+18,44
− spor total
+17,77
Aceste date sunt prezentate pe total comună. Conform datelor cuprinse în anuarul statistic al
României pe anul 1999, sporul natural înregistrat pe ansamblul întregii Ńări era de –2,9 la mie. Fenomenul
de îmbătrânire a populaŃiei manifestat pe plan naŃional se regăseşte şi în cazul comunei Secusigiu.
Structura populaŃiei pe principale grupe de vârstă
Conform datelor furnizate de Comisia JudeŃeană de Statistică, structura populaŃiei comunei pe
sexe şi grupe de vârsta (populaŃia la data de 1 Ianuarie 2000) este următoarea:
TOTAL
MASCULIN
FEMININ
TOTAL
6102
3007
3095
0- 4 ani
376
184
192
5 - 9 ani
431
216
215
10 - 14 ani
582
282
300
15 - 19 ani
463
240
223
20 - 24 ani
514
251
263
25 - 29 ani
487
266
221
30 - 34 ani
502
244
258
35 - 39 ani
357
207
150
40 - 44 ani
376
205
171
45 - 49 ani
347
166
181
50 - 54 ani
330
159
171
55 - 59 ani
245
128
117
60 - 64 ani
298
133
165
65 - 69 ani
278
122
156
70 - 74 ani
248
108
140
75 - 79 ani
161
59
102
80 - 84 ani
59
22
37
85 şi peste
48
15
33
Se observă că populaŃia tânără 0 - 14 ani, reprezintă 22,77% din total populaŃie, în timp ce
populaŃia între 60 - 85 ani şi peste, reprezintă 17,90% din total populaŃie.
Resursele de muncă şi posibilităŃile de ocupare a acestora
PopulaŃia ocupată
PopulaŃia activă defalcată pe ramuri ale economiei, date furnizate de DirecŃia JudeŃeană de
Statistică Arad se prezintă astfel: - pe total comună –
Domeniu de activitate
TOTAL (PERSOANE)
( număr mediu de salariaŃi )
ForŃa de muncă (salariaŃi)
253 (total)
Agricultură
40
Industrie (total)
21
Industria prelucrătoare
18
Energie electrică şi termică
3
ConstrucŃii
5
ComerŃ
39
Transport, depozitare, poştă, comunicaŃii
31
11
AdministraŃie publică
ÎnvăŃământ
63
Sănătate şi asistenŃă socială
26
Alte activitati
17
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Conform datelor din 2000, în comuna Secusigiu populaŃia aptă de muncă (populaŃia între 14 - 64
ani) este de 3.919 din care 1.920 femei şi 1.999 bărbaŃi.
PopulaŃia activă este mai mare decât numărul locurilor de muncă. DiferenŃa dintre populaŃia aptă
de muncă şi populaŃia activă reprezintă elevii, studenŃii, casnicele etc.
Deoarece numărul populaŃiei active este mai mare decât numărul de locuri de muncă
existente pe plan local, se înregistrează un accentuat fenomen de navetism spre oraşul Arad.
FaŃă de perioada anterioară anului 1989, navetismul s-a redus datorită faptului că o parte din
populaŃie s-a reîntors la activităŃi agricole, prin reintrarea în posesia pământului. Cu toate acestea,
numărul angajaŃilor în agricultură este de doar 40 de persoane.
Localitatea Secusigiu se află în zona de influenŃă a municipiului Arad, astfel ca între cele două
localităŃi s-au stabilit trei tipuri de relaŃii:
− fundamentale - cele strâns legate de oraş şi cu caracter permanent (aprovizionarea cu diverse
produse, deplasări de forŃă de muncă,studiu, recreere etc.)
− ocazionale - cele orientate de oraş în mod stabil dar cu o frecvenŃă ce are caracter ocazional
(procurarea unor produse din oraş)
− excepŃionale - cele neregulate (spitalizare, voiaj comercial etc.)
Structura locurilor de muncă pe sectoare de activitate la nivelul anului 1999 situaŃia se prezintă
astfel:
40
15,81 %
− Sector primar
57
22,53 %
− Sector secundar
156
61,66 %
− Sector terŃiar
TOTAL
253
100,0%
Asigurarea cu locuinŃe a populaŃiei
In cadrul localitatii Secusigiu si in satele apartinatoare Munar, Satu-Mare ,Sinpetru German ,
situaŃia locuinŃelor, se prezintă astfel:
•

•
•
•
•
•

Locuinte
1.950(nr)
din care:
-locuinte din fondurile private
1.848(nr)
-locuinte in proprietate publica
91(nr)
-alte forme
11(nr)
Suprafata locuibila –total76.367(mp)
Suprafata locuibila –proprietate publica- 1.588(mp)
Suprafata locuibila –fondurile private
74.267(mp)
Numar gospodarii
2.083
Numar persoane in gospodarii
5.909

Indicatorii reprezentând condiŃiile de locuit ale populaŃiei:
Total comună
39,16
− SuprafaŃă locuibilă medie/locuinŃă
12,92
− mp suprafaŃă locuibilă medie/pers.
3,03
− nr. persoane/locuinŃă
Cel mai mare număr de locuinŃe au fost construite în perioada 1945 - 1970, urmănd o scădere în
perioada 1970 - 1985. Din fondul construit, aproximativ 70% sunt construcŃii de cărămidă, 20% sunt
realizate din pământ bătut ( văiugă ), iar restul construcŃiilor, reprezentând în general anexe, sunt realizate
din lemn. Cele mai multe gospodării sunt de tip rural, cu un regim de înălŃime predominant parter.
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2.6
CIRCULAłIA
• Circulatia rutiera
CARACTERUL TRAMEI STRADALE
-LOCALITATEA SECUSIGIU
ReŃeaua stradală a localităŃii Secusigiu este caracterizată printr-un desen ortogonal cu străzi
paralele în două direcŃii perpendiculare între ele.
Acest sistem are ca ax sectorul stradal al drumului clasificat DJ 682 care pătrunde respectiv
traversează satul.
Drumul judeŃean DJ 682 face legătura localităŃii cu oraşele Arad, Lipova şi se intersectează cu
drumul E 671 Timişoara - Arad
DJ 862 se mai intersectează cu DJ 682A , DJ 682C, DJ 691, DC 100A, DC 98, DC 99B. În
localitatea Lipova se intersectează cu drumul european E 64.
RelaŃiile de mai sus reprezintă o încadrare foarte bună a localităŃii în reŃeaua judeŃeană de drumuri
clasificate. Toate drumurile clasificate înşirate se găsesc în administraŃia şi întreŃinerea A.D.P.J. Arad,
asigurând circulaŃia neîntreruptă pe ea, cu legătură directă la 2 drumuri naŃionale şi 3 drumuri judeŃene.
Străzile localităŃii Secusigiu sub aspectul categoriei stradale prezintă toate aceleaşi caracteristici
adică prospect stradal larg neamenajat pentru cerinŃe moderne de circulaŃie (confort, viteză).Pe străzi se
desfăşoară o circulaŃie locală de o intensitate foarte redusă. Lipsa unei cerinŃe generate de fluxuri
puternice a creat situaŃia actuală care se caracterizează printr-un carosabil de pământ cu elemente
geometrice nedefinite şi de nişte trotuare numai pe alocuri amenajate. Luând ca criteriu de bază pentru
categorizarea străzii lăŃimea prospectului stradal, ele pot fi încadrate în categoria III-a, adică cu carosabil
de două benzi lăŃime (7,0m) şi două trotuare laterale. Între ele zone verzi şi şanŃuri.
ExcepŃie constituie partea stradală a lui DJ 682 care traversează localitatea. El constituie strada
principală a comunei în jurul lui fiind dezvoltat centrul civic. Carosabilul este asfaltat pe două benzi de
lăŃime iar lângă case se desfăşoară trotuare amenajate.
În cadrul aliniatelor de mai sus s-a arătat calitatea şi starea de viabilitate a străzilor care, cu
excepŃia străzii principale, se poate categoriza ca necorespunzătoare pentru circulaŃia cu confort şi viteză.
Lungimea străzilor din care:
− modernizate
2,25 km
− nemodernizate
15,91 km
18,16 km
-LOCALITATEA MUNAR
ReŃeaua stradală a localităŃii Munar este caracteristică străzilor de câmpii. Ea este alcătuită din
străzi croite cvasi ortogonal cu desfăşurări paralele longitudinale şi transversale. Acest sistem are ca axă
sectorul stradal al lui DJ 682 care pătrunde respectiv traversează localitatea. DJ 682 face legătura
localităŃii cu oraşele Arad, Lipova şi se intersectează cu E 671, DJ 682A, DJ682C, DJ 691, SC 100A, DC
98, DC 99B. În localitatea Lipova se intersectează cu drumul european D64.
Din cele de mai sus rezultă şi felul de încadrare a localităŃii în reŃeaua judeŃeană de drumuri
clasificate.
Aceasta poate fi considerată foarte bună. DJ 682 se găseşte în administraŃia şi întreŃinerea A.D.P.J.
Arad, asigurând circulaŃia neîntreruptă pe ea, cu legătură directă la un drum naŃional E 671 şi la unul
judeŃean DJ 682A în localitatea Arad - Fântânele.
Străzile localităŃii Munar sub aspectul categoriei stradale prezintă toate aceleaşi caracteristici adică
prospect stradal larg neamenajat pentru cerinŃe moderne de circulaŃie (confort, viteză).Pe străzi se
desfăşoară o circulaŃie locală de o intensitate foarte redusă. Lipsa unei cerinŃe generate de fluxuri
puternice a creat situaŃia actuală care se caracterizează printr-un carosabil de pământ cu elemente
geometrice nedefinite şi de nişte trotuare numai pe alocuri amenajate. Luând ca criteriu de bază pentru
categorizarea străzii lăŃimea prospectului stradal, ele pot fi încadrate în categoria III-a, adică cu carosabil
de două benzi lăŃime (7,0m) şi două trotuare laterale. Între ele zone verzi şi şanŃuri.
ExcepŃie constituie partea stradală a lui DJ 682 care traversează localitatea. Ea constituie strada
principală a comunei în jurul ei fiind dezvoltat centrul civic. Carosabilul este asfaltat pe două benzi de
lăŃime iar lângă case se desfăşoară trotuare amenajate.
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În cadrul aliniatelor de mai sus s-a arătat calitatea şi starea de viabilitate a străzilor care, cu
excepŃia străzii principale, se poate categoriza ca necorespunzătoare pentru circulaŃia cu confort şi viteză.
Lungimea străzilor din care:
− modernizate
1,00 km
− nemodernizate
3,31 km
4,31 km
- LOCALITATEA SATU MARE
ReŃeaua stradală a localităŃii Satu Mare ca şi cea a reşedinŃei de comună Secusigiu este
caracterizată printr-un desen ortogonal, cu străzi paralele în două direcŃii perpendiculare între ele.
Acest sistem are ca axă sectorul stradal al drumului clasificat DJ 682 care pătrunde respectiv
traversează satul.
Drumul judeŃean DJ 682 face legătura localităŃii Satu Mare cu oraşele Arad, Lipova şi se
intersectează cu drumul E 671 Timişoara - Arad - Oradea.
DJ 862 se mai intersectează cu DJ 682A , DJ 682C, DJ 691, DG 100A, DC 98, DC 99B. În
localitatea Lipova se intersectează cu drumul european E 64.
RelaŃiile de mai sus reprezintă o încadrare foarte bună a localităŃii în reŃeaua judeŃeană de drumuri
clasificate. Toate drumurile clasificate înşirate se găsesc în administraŃia şi întreŃinerea A.D.P.J. Arad,
asigurând circulaŃia neîntreruptă pe ea, cu legătură directă la 2 drumuri naŃionale şi 3 drumuri judeŃene.
Străzile localităŃii Satu Mare sub aspectul categoriei stradale prezintă toate aceleaşi caracteristici
adică prospect stradal larg neamenajat pentru cerinŃe moderne de circulaŃie (confort, viteză).Pe străzi se
desfăşoară o circulaŃie locală de o intensitate foarte redusă.
Lipsa unei cerinŃe generate de fluxuri puternice a creat situaŃia actuală care se caracterizează
printr-un carosabil de pământ cu elemente geometrice nedefinite şi de nişte trotuare numai pe alocuri
amenajate.
Luând ca criteriu de bază pentru categorizarea străzii lăŃimea prospectului stradal, ele pot fi
încadrate în categoria III-a, adică cu carosabil de două benzi lăŃime (7,0m) şi două trotuare laterale. Între
ele zone verzi şi şanŃuri.
ExcepŃie constituie partea stradală a lui DJ 682 care traversează localitatea. El constituie strada
principală a comunei în jurul lor fiind dezvoltat centrul civic. Carosabilul este asfaltat pe două benzi de
lăŃime iar lângă case se desfăşoară trotuare amenajate.
În cadrul aliniatelor de mai sus s-a arătat calitatea şi starea de viabilitate a străzilor care, cu
excepŃia străzii principale, se poate categoriza ca necorespunzătoare pentru circulaŃia cu confort şi viteză.
Lungimea străzilor din care:
− modernizate
1,40 km
− nemodernizate
5,80 km
7,20 km
- LOCALITATEA SANPETRU GERMAN
ReŃeaua stradală a localităŃii Sânpetru German ca şi cea a reşedinŃei de comună Secusigiu este
caracterizată printr-un desen ortogonal, cu străzi paralele în două direcŃii perpendiculare între ele.
Acest sistem are ca axe sectoarele stradale ale drumurilor clasificate DC 100A şi DJ 682 care
pătrund respectiv traversează satul Drumul judeŃean. DJ 682 face legătura localităŃii Sânpetru German cu
oraşele Arad, Lipova şi se intersectează cu drumul E 671 Timişoara - Arad - Oradea.
DJ 682 se mai intersectează cu DJ 682A, DJ 682C, DJ 691, DC 100A, DC 98, DC 99B. În
localitatea Lipova se intersectează cu drumul european D64.
RelaŃiile de mai sus reprezintă o încadrare foarte bună a localităŃii în reŃeaua judeŃeană de drumuri
clasificate. Toate drumurile clasificate înşirate se găsesc în administraŃia şi întreŃinerea A.D.P.J. Arad,
asigurând circulaŃia neîntreruptă pe ea, cu legătură directă la 2 drumuri naŃionale şi 3 drumuri judeŃene.
Străzile localităŃii Sânpetru Germen sub aspectul categoriei stradale prezintă toate aceleaşi
caracteristici adică prospect stradal larg neamenajat pentru cerinŃe moderne de circulaŃie (confort,
viteză).Pe străzi se desfăşoară o circulaŃie locală de o intensitate foarte redusă. Lipsa unei cerinŃe generate
de fluxuri puternice a creat situaŃia actuală care se caracterizează printr-un carosabil de pământ cu
elemente geometrice nedefinite şi de nişte trotuare numai pe alocuri amenajate. Luând ca criteriu de bază
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pentru categorizarea străzii lăŃimea prospectului stradal, ele pot fi încadrate în categoria III-a, adică cu
carosabil de două benzi lăŃime (7,0m) şi două trotuare laterale. Între ele zone verzi şi şanŃuri.
ExcepŃie constituie părŃile stradale ale DC 100A şi DJ682 care traversează localitatea. Ele
constituie străzile principale ale localităŃii în jurul cărora s-a dezvoltat centrul civic. Carosabilul este
neamenajat pe două benzi, iar lângă case se desfăşoară trotuare amenajate.
În cadrul aliniatelor de mai sus s-a arătat calitatea şi starea de viabilitate a străzilor care, cu
excepŃia străzii DJ 682, se poate categoriza ca necorespunzătoare pentru circulaŃia cu confort şi viteză.
Lungimea străzilor din care:
- modernizate
0,60 km
- nemodernizate
10,76 km
11,36 km
PUNCTE CRITICE IN CIRCULATIA ACTUALA
Circulatia actuala se desfasoara in principal pa partea stradala a lui D.J.682 .
Datorita starii de viabilitate a strazilor existente, circulatia in localităŃiile sus menŃionate se
desfasoara anevoios, cu viteze mici. Lipsa oricarei modernizari a traseelor rutiere se considera ca o
disfunctionalitate majora in circulatia actuala.
ELEMENTE DE TRAFIC
Pentru localităŃiile componente ale comunei Secusigiu nu exista un studiu de circulatie elaborat,
cu valori de trafic calculat pentru trama stradala existenta.
Studiul intocmit de ICPTT Bucuresti, Filiala Timisoara stabileste valorile de trafic pentru drumul
judetean D.J.682.
Traficul important in localitate este traficul de penetratie, urmeaza traficul local si apoi traficul de
tranzit.
Valorile de trafic pe D.J.682 pentru anul 2000 sunt de 263 vehicule A13 (MZA-medie zilnica
anuala) ,iar pentru anul 2020 se prognozeaza o crestere a traficului pana la 443 vehicule A13.
TRANSPORTUL IN COMUN
In comuna Secusigiu nu exista linii de transport in comun.
Singura linie existenta este linia de transport interurban este Arad – Zădăreni – Bodrogul Nou –
Călugăreni – Felnac – Sânpetru German – Munar –Secusigiu – Satu Mare, aceasta linie isi desfasoara
traseul pe drumul judetean D.J.682.
• Circulatia feroviara
Traseul CFR existent la ora actuală este Arad- Zădăreni – Bodrogul Nou – Felnac – Sânpetru
German – Munar –Secusigiu – Satu Mare – Periam Port – Periam
2.7

INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCłIONALE. BILANł TERITORIAL

RepartiŃia zonelor funcŃionale se analizează pe două trepte de teritoriu, în cadrul teritoriului
administrativ al comunei Secusigiu şi în cadrul intravilanului localităŃii.
Această abordare este indispensabilă, deoarece părŃile ce compun intravilanul cuprind o serie de
trupuri reprezentând:
• localitatea de reşedinŃă
• localităŃi aparŃinătoare
• trupuri izolate în teritoriu cu diverse funcŃiuni:
− unităŃi economice izolate (industriale, agrozootehnice, de depozitare)
− unităŃi de gospodărie comunală şi echipare edilitară (cimitire, platforme pentru depozitarea
deşeurilor, staŃii de epurare, etc.)
− unitati turistice si de agrement
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BilanŃul teritorial al suprafeŃelor cuprinse în limita teritoriului administrativ
De la O.C.A.O.T.A au fost preluate următoarele date:
BilanŃul suprafetelor zonelor functionale din teritoriul administrativ al comunei Secusigiu va
ilustra categoriile de folosinta ale terenurilor,grupate pe teritoriul extravilan,teritoriul intravilan si total.
Categoriile de folosinta, conform evidentelor cadastrale, pot reprezenta suprafete agricole si
suprafetele neagricole.
TERITORIU
ADMINISTRATIV
AL
UNITĂłII DE
BAZĂ
EXTAVILAN
INTRAVILAN
TOTAL
% din total

CATEGORII DE FOLOSINłĂ (ha)
Agricol
Arabil

9.698
251
9.949

PăşunifăneŃe

Neagricol
Vii

1.221
2
1.223
79,96

Livezi

-

Păduri

-

1.601
1.601

Ape şi
stuf
S
413
6
419

Drumuri
M
173
104
277
20,04

TOTAL
CurŃi
constr.
56
184
240

Neproductiv
262
262

13.424
547
13.971
100,00

INTRAVILAN EXISTENT =56 +547=603
Suprafata totala a teritoriului administrativ al localitatii Seecusigiu este de 13.971 ha la data de
1.VII.1999.
Bilantul suprafetelor zonelor functionale din teritoriul administrativ al comunei Secusigiu pe
tipuri de proprietati:
Proprietate
Folosinta

−
−
−
−
−

arabil
paşuni
fanete
vii
livezi
Total agricol
− paduri
− ape
− drumuri
− construcŃii
− neproductiv
Total neagricol
Total general

Domeniul
privat
ha
9788
1031
92
-

Domeniul
public
ha
161
26
74
-

Total
ha

%

9.949
1057
166
-

10.911
91
113
193
193
201

261
1510
300
84
53
61

11.172
1601
413
277
246
262

79,97

791
11.702

2008
2269

2799
13.971

20,03
100,00

Se observă că suprafaŃa ocupată de terenuri agricole este de 11.172ha ,ceea ce reprezinta 79,97 ha
din suprafaŃa teriroriului administrativ al comunei. Din total suprafata se poate constata ca domeniul
privat ocupa 10.911 ha adica 97,66% din total teritoriu,iar domeniul public 261 ha ,ceea ce reprezinta
2,34%din total teritoriu.
SuprafaŃa ocupată de curŃi - construcŃii este de 240 ha adica 1,72% din total teritoriu. În această
suprafaŃă sunt cuprinse curŃile construcŃii din intravilan , precum şi trupurile izolate.

©2002, PROIECT ARAD S.A.

37

BilanŃul teritorial al suprafeŃelor cuprinse în intravilanul existent
Conform datelor furnizate de O.C.A.O.T.A. Arad, situaŃia terenurilor din intravilan, trup principal
pe categorii de folosinŃă este prezentat în tabelul următor:
Categoria de
folosinŃă

−
−
−
−
−

SuprafaŃă totală
ha
251
2
-

Arabil
păşuni
fâneŃe
vii
livezi
Total agricol
253
− păduri
6
− ape
104
− drumuri
184
− construcŃii
− neproductiv
Total neagricol
294
Total general
547
BilanŃul suprafeŃelor principalelor zone funcŃionale din intravilanul existent este prezentat pentru:
- localitatea Secusigiu (reşedinŃa de comună)
- localitatea Munar
- localitatea Satu Mare
- localitatea Sinpetru German
- trupuri izolate
TOTAL GENERAL şi % din total intravilan
Este necesară corelarea acestora cu situaŃia existentă şi cu noile suprafeŃe care sunt cuprinse în
bilanŃul teritorial al suprafeŃelor din intravilanul existent.
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BilanŃul teritorial al suprafeŃelor cuprinse în intravilanul existent, defalcat pe localităŃi componente şi pe zone funcŃionale este prezentat în tabelul următor:

SuprafaŃa ( ha )
ZONE FUNCłIONALE

Localitate
principală

Secusigiu

LOCUINłE ŞI FUNCłIUNI
COMPLEMENTARE
UNITĂłI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE
UNITĂłI AGROZOOTEHNICE
INSTITUłII ŞI SERVICII DE INTERES
PUBLIC
CĂI DE COMUNICAłIE ŞI TRANSPORT, din
care:
• rutier
• feroviar
SPAłII VERZI, SPORT, AGREMENT,
PROTECłIE
CONSTRUCłII TEHNICO-EDILITARE
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE
DESTINAłIE SPECIALĂ
TERENURI LIBERE
APE
PĂDURI
TERENURI NEPRODUCTIVE

Localitate
aparŃinăŃinătoare

Localitate
aparŃinăŃinătoare

Localitate
aparŃinăŃinătoare

Munar

Satu Mare

Sinpetru
German

Trupuri
izolate

TOTAL

Procent
% din total
intravilan

156,08

19,75

80,92

125,34

1,20

383,29

63,55

1,57
10,41
2,66

0,14
0,77

0,93
1,62

9,44
9,21
2,09

17,43
12,52
0,98

29,51
32,14
8,12

4,89
5,33
1,34

50,12
0,61
1,16

12,88
-

17,36
-

23,64
2,31
-

0,38
0,60

104
3,30
1,76

17,25
0,55
0,29

2,66
1,5
-

0,5
-

1,40
1,0
6,0
-

4,99
-

1,58
7,28
14,03
-

1,58
16,33
17,03
6,0
603,06

0,26
2,71
2,83
1,00
100,00

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT:
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Principalele caracteristici ale zonelor funcŃionale din intravilan
• ZONA DE LOCUIT
Arhitectura specifica a caselor are clare influiente nemtesti.Locuintele sunt gospodarii specifice
nemtesti (svabesti),casa lunga, anexe in spate,gard inalt.
LOCALITATEA SECUSIGIU
Principalii indicatori de locuire:
− suprafaŃă locuibilă/locuitor:
13,66 mp/pers.
− număr persoane/apartament:
2,73 pers./locuinŃă
Zona de locuit este alcătuită din clădiri de locuit în majoritate parter. Există câteve locuinŃe noi cu
regim de înălŃime P+E şi unele locuinŃe vechi care au fost mansardate ( vezi planşa 2A ). În zona centrală
există locuinŃe colective, un bloc de locuinŃe cu câte 6 apartamente, cu regim de înălŃime P+2.
LOCALITATEA MUNAR
Principalii indicatori de locuire:
− suprafaŃă locuibilă/locuitor:
12,63 mp/pers.
− număr persoane/apartament:
2,48 pers./locuinŃă
Zona de locuit este alcătuită din clădiri de locuit parter,P+M. Nu există nici o locuinŃă cu regim de
înălŃime mai mare.
LOCALITATEA SATU-MARE
Principalii indicatori de locuire:
− suprafaŃă locuibilă/locuitor:
11,58 mp/pers.
− număr persoane/apartament:
2,35 pers./locuinŃă
Zona de locuit este alcătuită din clădiri de locuit parter,P+M. Nu există nici o locuinŃă cu regim de
înălŃime mai mare.
LOCALITATEA SINPETRU-GERMAN
Principalii indicatori de locuire:
− suprafaŃă locuibilă/locuitor:
13,81 mp/pers.
− număr persoane/apartament:
2,92 pers./locuinŃă
Zona de locuit este alcătuită din clădiri de locuit parter, P+M, P+E.
În urma recensământului locuinŃelor efectuat în 1992 se pot trage unele concluzii în ceea ce
priveşte fondul de locuinŃe existent, din punct de vedere cantitativ şi calitativ. SuprafaŃa locuibilă
medie/persoană calculată pentru întreaga comună este de 12,92 mp/persoană.
LocuinŃele, în marea majoritate având un singur nivel, sunt locuinŃe izolate. Forma parcelelor este
în general regulată.
Cea mai mare parte a locuinŃelor corespund din punct de vedere al suprafeŃelor, dar nu corespund
din punct de vedere al echipării tehnico-edilitare. Toate localităŃile componente nu dispun de reŃea de apă
potabilă decat 0,6 km si nu dispun de reŃea de canalizare şi de gaz.
Suprafata totala a zonei de locuinte si functiuni complementare este de 383,29 ha ceea ce
reprezinta 65,07% din total intravilan.Pentru localitatea Secusigiu 156,08 ha,pentru Munar 19,75 ha,
pentru Satu-Mare 80,92 ha, iar pentru Sinpetru German 125,34 ha.
− populaŃia localităŃii (1999)
5.909
− suprafaŃă locuibilă (mp)
76.367
− locuinŃe
1.950
− după forma de proprietate
• locuinŃe din fondurile private
1.848
• locuinte in proprietate publica
91
• alte forme
11
In anul 2000 populatia totala este la 1.01.-de 6.102 locuitori pe total comuna. In acest caz,indicele
de locuibilitate ar fi de 12,52 mp arie loc/locuitor.
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• ZONA DE ACTIVITĂłI ECONOMICE
Această zonă cuprinde suprafeŃele ocupate de industrie, depozitare construcŃii,precum si zona
ocupata de unitatile cu profil agro-zootehnic. Ocupa o suprafata de 61.65 ha,ceea ce reprezinta 10,46 %
din total intravilan.,aceste unităŃi fiind prezentate în detaliu la paragraful 2.4. ActivităŃi economice.
Procentul mic ilustrează gradul foarte mic de industrializare al comunei. Majoritatea acestor unitati
sunt cuprinse in trupuri izolate in cadrul teritoriului administrativ al comunei.
• ZONA SPAłIILOR VERZI, AGREMENT, SPORT ŞI PROTECłIE
În localitatea Secusigiu zonele verzi sunt amplasate dupa cum urmeaza:
− în zona centrală, în apropierea primăriei, un parc în suprafaŃă de
S=0,12 ha
− în zona centrală, un parc în suprafaŃă de
S=0,13 ha
− în extremitatea de S-E, un teren de sport de
S=0,91 ha
În localitatea Sinpetru-German:
- terenul de sport situat in nordul localitatii constituie un trup izolat: TRUP D6 si ocupa o
suprafata de
S= 0,60 ha.
În restul localităŃilor aparŃinătoare nu există spaŃii verzi amenajate.
Raportand aceste suprafete verzi la numarul populatiei rezulta un indice de 2,88 mp/locuitor
• OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC
UnităŃi politico-administrative:
− CONSILIUL LOCAL COMUNAL AL COMUNEI SECUSIGIU
Situat in centrul localitatii Secusigiu , ocupa o suprafata de 0.19 ha.
− POLIłIA COMUNEI SECUSIGIU
Situata tot in zona centrală a localităŃii Secusigiu ,se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu
numărul 8. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 0,15 ha.
− COOPERATIVA DE CREDIT VIITORUL
FuncŃionează la parterul blocului de locuinŃe(P+2) in localitatea Secusigiu,in zona centrala.
- POSTA
Situata in zona centrală a localităŃii Secusigiu ,se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu
numărul 23. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 0,08 ha.
ÎnvăŃământ
Conform datelor furnizate de Comisia judeŃeană de statistică pe luna Martie 2000 precum şi a
datelor culese de pe teren, situaŃia unităŃilor de învătămînt de pe teritoriul administrativ al comunei
Secusigiu este următoarea:
- numărul total de unităŃi de învăŃământ
8
- numărul de grădiniŃe
4
- numărul de şcoli din învătământul primar şi gimnazial
4
- copii înscrişi în grădiniŃe
203
- elevi înscrişi - total persoane
748
- elevi înscrişi în învătământ primar şi gimnazial – persoane 748
- elevi înscrişi în învătământ primar – persoane
410
- elevi înscrişi în învătământ gimnazial – persoane
338
- personal didactic total – persoane
55
- personal didactic în învătământ preşcolar – persoane
9
- personal didactic în învăŃ. primar şi gimnazial – persoane
46
22
- personal didactic în învăŃ. primar – persoane
- personal didactic în învăŃ. gimnazial – persoane
24
- săli de clasă şi cabinete şcolare – număr
37
- laboratoare şcolare – număr
3
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• GrădiniŃe
LOCALITATEA SECUSIGIU
În localitate funcŃionează o grădiniŃă cu 3 grupe de copii.numarul total de copii este
70.Amplasarea este în zona centrală şi se regăseste pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 7. Terenul
aferent ocupă o suprafaŃă de 0,16 ha.
LOCALITATEA MUNAR
În localitate funcŃionează o grădiniŃă cu o grupa ,numarul total de copii fiind de 23.
LOCALITATEA SATU MARE
În localitate funcŃionează o grădiniŃă cu doua grupe. Numarul de copii este de 43,iar suprafata
aferenta este de 0,29 ha.Numarul 10 este numarul cu care se regaseste pe plansele aferente P.U.G.
Starea fizică a construcŃiilor este satisfăcătoare.
LOCALITATEA SINPETRU GERMAN
În localitate funcŃionează o gradinita cu trei grupe, numarul total de copii este 85. Terenul aferent
ocupă o suprafaŃă de 0,09 ha. Numarul 4 este numarul cu care se regaseste pe plansele aferente P.U.G.
• Scoli
LOCALITATEA SECUSIGIU
Şcoala generala pentru clasele I-VIII este situată în centrul comunei, în vecinătatea bisericii
ortodoxe. Pe planşele aferente P.U.G. se regăseşte cu numărul 4. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de
0,38 ha.
Şcoala deŃine în total
7 clase I-IV cu numar total de elevi =149,si
8clase V-VIII cu numar total de elevi=219
LOCALITATEA MUNAR
Şcoala generala pentru clasele I-IV este situată în centrul comunei in aceeasi incinta cu Caminul
Cultural.. Pe planşele aferente P.U.G. se regăseşte cu numărul 1. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de
0,19 ha.
Şcoala deŃine 2 clase I-IV cu numar total de elevi =22.
Starea fizică a construcŃiilor este satisfăcătoare.
LOCALITATEA SATU-MARE
Şcoala generala pentru clasele I-IV este situată în centrul comunei. Pe planşele aferente P.U.G. se
regăseşte cu numărul 4. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 0,26 ha.
Şcoala deŃine în total 4 clase I-IV cu numar total de elevi =62.
LOCALITATEA SINPETRU-GERMAN
Şcoala generala pentru clasele I-VIII este situată în centrul comunei, în trei corpuri diferite,doua in
vecinătatea bisericii romano-catolice. Pe planşele aferente P.U.G. se regăseşte cu numărul 3. Terenul
aferent ocupă o suprafaŃă de 0,13+0,26+0,34 ha.
Şcoala deŃine în total
8 clase I-IV cu numar total de elevi =147,si
7clase V-VIII cu numar total de elevi=153
Starea fizică a construcŃiilor este satisfăcătoare.
Sănătate
• Dispensare
Pe teritoriul administrtiv al comunei Secusigiu funcŃionează:
- un dispensar medical teritorial în comuna Secusigiu
- un dispensar medical în localitatea Satu-Mare
- un dispensar medical în localitatea Sinpetru - German
Personalul medical calificat ce deserveşte cele trei puncte de lucru constă în:
- 3 medici
- 1 stomatolog
- 9 persoane ,personal mediu sanitar
LOCALITATEA SECUSIGIU
Dispensarul medical este situat în zona centrală, în apropierea primăriei si se regăseşte pe planşele
aferente P.U.G. cu numărul 10. Terenul aferent construŃiei are o suprafaŃă de 0,09 ha. Clădirea este o
construcŃie parter.
LOCALITATEA SATU MARE
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Dispensarul medical funcŃionează în aceeaşi clădire cu posta şi este situat în zona centrală a
localitatii. Se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 6. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de
0,10 ha.
Starea fizică a construcŃiei este bună, fiind bine întreŃinută.
LOCALITATEA SINPETRU GERMAN
Dispensarul medical este situat în zona centrală, în vecinatatea Bisericii ortodoxe din localitate si
se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 5. Terenul aferent construŃiei are o suprafaŃă de 0,12
ha. Clădirea este o construcŃie parter şi este bine întreŃinută.
Pe teritoriul administrativ al comunei Secusigiu nu funcŃionează nici o altă unitate din domeniul
ocrotirii sănătăŃii. Pentru urgenŃe şi spitalizare, se apelează la unităŃile sanitare specializate din municipiul
Arad.
Cultură
• Cămine culturale, biblioteci
LOCALITATEA SECUSIGIU
Căminul cultural este situat în zona centrală a comunei, şi se regăseşte pe planşele aferente P.U.G.
cu numărul 9. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 0,14 ha.
Pe acest teren se găseşte un singur corp de clădire cu regim de înălŃime parter.
Cădirea este o construcŃie din cărămidă şi este bine întreŃinută.
LOCALITATEA SATU-MARE
Căminul cultural este situat în zona centrală, în vecinătatea bisericilor precum si a scolii şi se
regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 3. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 0,07ha.
Starea fizică a construcŃiei este satisfăcătoare.
LOCALITATEA SINPETRU-GERMAN
Căminul cultural se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 6. Terenul aferent ocupă o
suprafaŃă de 0,10 ha. Pe acest teren se găseşte un singur corp de clădire cu regim de înălŃime parter.
Starea fizică a construcŃiei este satisfăcătoare.
Localitatile beneficiaza de 2 biblioteci , din care doar una este publica.
Culte
• Biserici
LOCALITATEA SECUSIGIU
Biserica ortodoxă – se află în zona centrala a localitatii, langa scoala generala si este adiacenta lui
D.J.682. Acesta se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 3.Terenul aferent ocupă o suprafaŃă
de 0,24 ha. Parohia ortodoxă deŃine si o casă parohială aflată în apropiere cu un teren aferent în suprafaŃă
de 0,15 ha şi se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 15.
Biserica catolica – este situată tot in zona centrala şi se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu
numărul 2. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 0,14 ha.
LOCALITATEA MUNAR
Biserica ortodoxă – se află în zona centrală a localităŃii si este adiacentă lui D.J.682 Acesta se
regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 2. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 0,11 ha.
Biserica ortodoxă-sarbeasca – este situata in apropierea zonei centrale si este adiacenta lui D.J.682.
Acesta se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 3.Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 0,2 ha.
Biserica catolica – este situata in zona estica a localitatii si este adiacenta lui D.J.682. Acesta se
regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 4.Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 0,12 ha.
LOCALITATEA SATU-MARE
Biserica ortodoxă – se află în zona centrală a localităŃii langa caminul cultural şi este adiacentă lui
D.J.682. Acesta se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 1. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă
de 0,14 ha.
Biserica catolica– se afla in zona centrala a localitatii langa scoala si este adiacenta lui D.J.682.
Acesta se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 2.Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de
0,30 ha.
Biserica ortodoxă-sarbeasca– se afla in zona centrala a localitatii, langa scoala. Acesta se regăseşte
pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 5.Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 0,06 ha.
Biserica adventista– este adiacenta lui D.J.682 şi se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu
numărul 8. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 0,16 ha.
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LOCALITATEA SINPETRU - GERMAN
Biserica ortodoxă – se află în zona centrală a localităŃii, in vecinatatea scolii generale. Acesta se
regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 2. SuprafaŃa totală a terenului este de 0,17 ha.
Biserica romano-catolică “ SF.PETRU si PAVEL “ – este o clădire monument de arhitectură
construit in anul 1774.Aceasta data este consemnata intr-un text in limba latina din interiorul bisericii,in
stil baroc provincial.
Este situata in zona centrala a localitatii langa scoala generala. Acesta se regăseşte pe planşele
aferente P.U.G. cu numărul 1. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 0,11 ha.
UnităŃi comerciale şi de alimentaŃie publică
UNITĂłI DE COMERł
Majoritatea unităŃilor comerciale şi de alimentaŃie publică sunt în locaŃie de gestiune sau aparŃin
unor persoane fizice sau juridice private. Aceste spaŃii sunt într-o continuă transformare şi marea lor
majoritate funcŃionează în spaŃii neamenajate. Marea majoritate a spaŃiilor comerciale sunt amplasate pe
principalele drumuri din localităŃi şi în zona centrala a localitatilor.
Luând în considerare datele de pe teren, situaŃia se prezintă astfel:
− 10 unităŃi de comerciale cu profil alimentar şi industrial
− 4 unităŃi de alimentaŃie publică
PRESTĂRI SERVICII
În ceea ce priveşte sectorul de prestări servicii, situaŃia se prezintă astfel:
-50 unitati de prestari servicii –persoane fizice –P.F.
-27 unitati de prestari servicii –asociatii familiale-A.F.
-65 unitati de prestari servicii –S.R.L-uri
Toate aceste unităŃi Ńin de iniŃiativa privată ( persoane fizice, asociaŃii familiale, SRL-uri ).
2.8
ZONE CU RISCURI NATURALE
Date privind construibilitatea terenurilor de pe teritoriul administrativ al comunei precum şi
condiŃiile de fundare, au fost preluate din P.A.T.J. Arad şi au fost prezentate la paragraful 2.2. Tot aici au
fost anexate hărŃi ce evidenŃiază caracteristicile solului precum şi condiŃiile de fundare pentru tot teritoriul
judeŃului Arad.
- seismicitate
Teritoriul comunei Secusigiu se află în zona seismică “D”, coeficientul seismic Ks fiind 0,16
iar perioada de colŃ Tc 1,00 s .
- inundaŃii
Lunca Mureşului este expusă inundaŃiilor. Mureşul are un debit mediu de 145 m3/s, însă în
perioade cu precipitaŃii abundente debitul creşte foarte mult (2150m3/s în 1970). Se impun lucrări de
consolidări de mal.
Conform prevederilor PATN -Sectiunea a- V-a “ZONE DE RISC NATURAL”,Legea nr. 575/2001,
localitatea Secusigiu este mentionata la pozitia 114 din Anexa Nr. 5 ca unitate administrativ –teritoriala
afectata de inundatii (pe cursuri de apa).
Conform studiului : “ZONE DIN JUDETUL ARAD EXPUSE LA RISCURI NATURALE” aprobat
prin Hotararea Consiliului Judetean Arad nr.26/2000 pe teritoriul comunei Secusigiu avem conform vol I
urmatoarele:
-conform TABEL –ANEXA 4 – Localitatea Secusigiu are un total de 414 ha (din care395 ha arabil
+19 ha paduri) suprafete inundabile in bazinul Mures
-conform TABEL – ANEXA 6 – Localitatea Secusigiu cuprinde eroziuni de mal in bazinul Mures –
Eroziune de mal stang- pe o lungime de (600+900)m de teren cu paduri si
(500+1000+800+100+1300)m de teren agricol
-conform TABEL – ANEXA 10 – cuprinzand zonele neproductive din fondul forestier pe unitati
administrativ teritoriale comuna Secusigiu are gropi de imprumut la Munar si Sanpetru German
(500+1000+800+100+1300)m de teren agricol
-conform TABEL – ANEXA 11 – comuna Secusigiu are un total de 261,29 ha teren neproductiv din
care:
- 180,94 ha mlastini
- 49,24 ha gropi de imprumut
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- 31,11 ha nisip
2.9
ECHIPARE EDILITARĂ
• Gospodărirea apelor
Teritoriul administrativ al comunei Secusigiu este străbătut de râul Mureş, iar la limita localităŃilor
Secusigiu, Munar şi Sânpetru German şi prin localitatea Satu Mare curge pârâul Aranca.
De-a lungul râului Mureş este construit în dig de protecŃie şi cantoane de observaŃie OGA RAIF.
În teritoriul administrativ al comunei a fost în funcŃiune un sistem de canale de desecare şi irigaŃii,
din care în prezent o parte sunt colmatate.
DisfuncŃionalităŃi
Nu este realizată banchetarea digului râului Mureş.
Cantoanele de observaŃie OGA şi RAIF necesită lucrări de reparaŃii capitale, unele nu dispun de
apă şi energie electrică.
Majoritatea canalelor de desecare sunt colmatate.
Pârâul Aranca necesită lucrări de regularizare.
• Alimentare cu apă
În centrul localităŃii Secusigiu este în funcŃiune un foraj de medie adâncime, cu staŃia de hidrofor,
care printr-o conductă Dn2" alimentează cu apă blocul de locuinŃe existent, şi unităŃile din apropiere.
Lungimea conductei este de cca. 200m.
În restul localităŃii Secusigiu şi în satele aparŃinătoare, alimentarea cu apă a populaŃiei se face din
fântâni gospodăreşti.
• Canalizare
În comună nu există sistem centralizat de canalizare.
• Alimentarea cu energie electrică
-LOCALITATEA SECUSIGIU
Alimentarea cu energie electrică a localităŃii se realizează din linia electrică aeriană 20 kV care
vine dinspre localitatea Satu-Mare. Din linia electrică aeriană menŃionată se racordează 7 posturi de
transformare 20/0,4 kV, cu următoarele caracteristici:
- moară, PTA 3780 – 250 kVA;
- societate agricolă, PTA 3782 – 160 kVA;
- comună 1, PTA 3781 – 250 kVA;
- comună 2, PTA 3783 – 100 kVA;
- comună 3, PTA 3785 – 250 kVA;
- comună 4, PTA 3784 – 160 kVA;
- comună 5, PTA 3788 – 100 kVA;
DistribuŃia la consumatori se face prin reŃele aeriene de 0,4 kV.
Se menŃionează că în intravilan nu sunt linii electrice de 110 kV, 220 kV, 400 kV.
-LOCALITATEA MUNAR
Alimentarea cu energie electrică a localităŃii se realizează din linia electrică aeriană 20 kV care
vine dinspre localitatea Secusigiu. Din linia electrică aeriană menŃionată se racordează 3 posturi de
transformare 20/0,4 kV, cu următoarele caracteristici:
- comună 1, PTA 3786 – 250 kVA;
- comună 2, PTA 3789 – 63 kVA;
- societate agricolă, PTA 3787 – 100 kVA;
DistribuŃia la consumatori se face prin reŃele aeriene de 0,4 kV.
-LOCALITATEA SATU-MARE
Alimentarea cu energie electrică a localităŃii se realizează din linia electrică aeriană 20 kV care
vine dinspre localitatea Semlac. Din linia electrică aeriană menŃionată se racordează 4 posturi de
transformare 20/0,4 kV, cu următoarele caracteristici:
- comună 1, PTA 3776 – 100 kVA;
- societate agricolă, PTA 3777 – 75 kVA;
- comună 2, PTA 3778 – 100 kVA;
- comună 3, PTA 3779 – 100 kVA;
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DistribuŃia la consumatori se face prin reŃele aeriene de 0,4 kV.
-LOCALITATEA SÂNPETRU-GERMAN
Alimentarea cu energie electrică a localităŃii se realizează din linia electrică aeriană 20 kV care
vine dinspre localitatea Munar. Din linia electrică aeriană menŃionată se racordează 8 posturi de
transformare 20/0,4 kV, cu următoarele caracteristici:
- comună 1, PTA 3796 – 160 kVA;
- moară, PTA 3797 – 250 kVA;
- societate agricolă, PTA 3798 – 160 kVA;
- siloz cereale, PTA 3799 – 250 kVA;
- societate agroindustrială, PTA 3800 – 250 kVA;
- comună 2, PTA 3801 – 100 kVA;
- comună 3, PTA 3802 – 100 kVA;
- comună 4, PTA 3803 – 75 kVA;
DistribuŃia la consumatori se face prin reŃele aeriene de 0,4 kV.
• Telecomunicatii
-LOCALITATEA SECUSIGIU
Oficiul ROMTELECOM dispune de o centrală telefonică manuală, având o capacitate de 15/200
linii şi un grad de ocupare de 83%. ReŃelele telefonice pentru distribuŃie sunt aeriene şi subterane, iar
gradul de telefonizare asigurat este de 8% (raportat la numărul de locuitori).
-LOCALITATEA MUNAR
Localitatea nu are centrală telefonică, cei 14 abonaŃi sunt conectaŃi pe sistem radiotelefonic în
celula amplasată în localitatea Sânpetru-German. ReŃelele telefonice pentru distribuŃie sunt aeriene, iar
gradul de telefonizare asigurat este de 3% (raportat la numărul de locuitori).
-LOCALITATEA SATU-MARE
Localitatea dispune de o centrală telefonică automată local, cu acces manual la interurban, având o
capacitate de 40 abonaŃi şi un grad de ocupare de 100%. ReŃelele telefonice pentru distribuŃie sunt aeriene,
iar gradul de telefonizare asigurat este de 4% (raportat la numărul de locuitori).
-LOCALITATEA SÂNPETRU-GERMAN
Localitatea dispune de o centrală telefonică automată, având o capacitate de 76 abonaŃi şi un grad
de ocupare de 76%. ReŃelele telefonice pentru distribuŃie sunt aeriene, iar gradul de telefonizare asigurat
este de 4% (raportat la numărul de locuitori).
• Alimentarea cu căldură
În toate localitatile neexistând reŃea de gaze naturale, încălzirea se realizează prin surse locale
utilizând combustibili solizi sau lichizi.
• Alimentarea cu gaze naturale
Comuna Secusigiu situat în partea de sud-vest a conului aluvionar al Mureşului şi respectiv în
judeŃul Arad are componenŃa sa următoarele sate:
− Secusigiu - reşedinŃă de comună
− Munar - sat aparŃinător
− Satu Mare - sat aparŃinător
− Sânpetru German - sat aparŃinător
Aceste sate sunt dispuse de-a lungul drumului judeŃean DJ682 Arad - Periam.
În urma analizei situaŃiei existente a reŃelelor de gaze naturale, se constată următoarele:
− aceste localităŃi, în prezent nu deŃin reŃele de distribuŃie gaze naturale, şi nici în apropierea
acestor localităŃi nu există reŃele de gaze naturale.
− există reŃele de transport gaze naturale în apropierea localităŃii Călacea (jud.Timiş).
Această conductă de transport are diametrul de ∅20", şi deserveşte în prezent consumatorii din
această zonă.
Conducta de transport se găseşte amplasată la aproximativ 20km de comuna Secusigiu.
• Gospodărie comunală
În ceea ce priveşte sectorul de gospodărie comunală situaŃia existentă se prezintă astfel:
− LOCALITATEA SECUSIGIU
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Localitatea Secusigiu dispune de următoarele cimitire:
− un cimitir ortodox în partea de S-E a localitatii cu suprafaŃă de 2,00 ha
− un cimitir catolic în partea de est a localitatii cu suprafaŃă de 0,66 ha
− un cimitir ortodox în partea de N-V a localitatii cu suprafaŃă de 4,38 ha –trup A1
− un cimitir mixt în partea de S-V a localitatii cu suprafaŃă de 0,40 ha –trup A6
− LOCALITATEA MUNAR
Localitatea Munar dispune de următoarele cimitire:
− un cimitir mixt în partea de vest a localitatii cu suprafaŃă de 1,90 ha –trup B4
− LOCALITATEA SATU-MARE
− Localitatea Satu-Mare dispune de următoarele cimitire:
− un cimitir ortodox în partea de S-E a localitatii cu suprafaŃă de 1,40 ha
− un cimitir catolic în partea de S-V a localitatii cu suprafaŃă de 0,60 ha –trup C3
− LOCALITATEA SINPETRU GERMAN
− Localitatea Sinpetru-German dispune de următoarele cimitire:
− un cimitir mixt în partea de sud a localitatii cu suprafaŃă de 2,20 ha
TOTAL
S=13,54 ha
din care in trupuri izolate:
S= 7,28 ha
La ora actuală există zone la periferia localităŃilor în care se fac depozitări de gunoi în mod
neorganizat.
2.10 PROBLEME DE MEDIU
SituaŃia existentă
Monumente ale naturii şi istorice
În comuna Secusigiu,respectiv in localitatea Sinpetru German se găseşte un important monument
de arhitectură şi anume Biserica Romano – catolică ‘Sf.Petru si Pavel’.
Cladirea este construita in anul 1774.Aceasta data este consemnata intr-un text in limba latina din
interiorul bisericii,in stil baroc provincial.
-in piata, langa biserica, se afla o statuie din piatra, sculptura cu caracteristicile artei
populare,infatisand pe Sf.Petru;monumentul este inalt de 2,80 m si este impejmuit cu un gard din fier.
Data ridicarii statuii-anul 1816.
-in anul 1994 au fost efectuate reparatii curente.
Dupa anul 1996 au fost executate lucrari de restaurare (fatade,acoperisuri),stare tehnica
buna,cladirea ca si biserica alaturata –sunt bine intretinute “gospodarite” cu grija (curatenie,flori la
ferestre etc.)in vadit contrast cu situatia cladirii de la nr.62,ambele constructii fiind parti ale unui singur
ansamblu grupat in jurul bisericii.
Din pacate piata-intersectia –in care este amplasata biserica,(ca si o serie de cladiri invecinate)se
afla intr-o stare accentuata de degradare, generata si de schimbarile petrecute in structura sociala a
populatiei comunei.
La 4 km nord-est de satul Munar se afla Manastirea Bezdin, actualmente ortodoxa-sarba.
Vechimea manastirii nu poate fi stabilita cu precizie, inceputurile ei datand de prin sec XI-XV. In
schimb,satul Munar este atestat documentar din 1334. Primele date atestate documentar despre manastire
provin din anul 1539. Actualele constructii au fost ridicate in mai multe etape. Elementul cel mai de
seama al manastirii este biserica. Nu este exclus ca unele parti ale acesteia sa provina din secolul al XVIlea, restaurarile ulterioare imprimandu-i caracterul predominant baroc.
- . Biserica este inchisa de cele trei aripi ale ansamblului manastirii (sud si vest etajate, la nordparter),
- In anul 1997-1998 a fost refacut doar exteriorul bisericii, precum si exteriorul de la corpul
P+1.
In prezent,Manastirea este intr-o stare relativ avansata de degradare datorita uzurii si
nefolosirii,precum si amplasamentului afectat deseori de nivelul ridicat al apelor freatice(apropiere de
Mures).In plus accesul este dificil, deci ansamblul ca si zona inconjuratoare (padure, lac,rau) sunt de o
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frumusete unica, ansamblul fiind vizibil – datorita pozitiei izolate – si de pe DJ 682, tronsonul dintre
Sinpetru German si Munar,de la o distanta de peste 5 km.
In vecinatate – pe latura S si E – sunt o serie de cladiri anexe (grajduri, depozite etc.) a caror stare
tehnica si functiune afecteaza evident respectiv ansamblul.
Terenul si ansamblul manastiresc este proprietate privata a Vicariatului Sarbesc al Banatului.
Terenul limitrof din jurul manastirii este proprietate privata , mai putin cel din albia majora a
Muresului.
• Depozite de deşeuri menajere si industriale
Depozitarea gunoaielor se face în locuri neamenajate, neavând sisteme de drenare şi colectare a
scurgerilor şi infiltraŃiilor sau de epurare a acestora. Depozitele de gunoaie menajere, fiind în preajma
aşezărilor umane şi a unor surse de apă subterană, poluează prin mirosuri neplăcute, dar şi prin scurgerile
şi infiltraŃiile produse în urma precipitaŃiilor, care pătrund în apa freatică.
De asemenea, îngrăşămintele chimice folosite în agricultură produc o poluare a solului.
• Cadrul natural
Printre factorii care contribuie la poluarea solului se numara si:
-activitatea solurilor
-alcalinizarea solurilor
DisfuncŃionalităŃi
Se poate spune că pe teritoriul comunei Secusigiu sunt pregnante trei surse de poluare ale solului:
− rampa de gunoi
− depozitarea necontrolată a gunoaielor
− apa menajeră
ActivităŃile de gospodărie comunală contribuie la poluarea apei prin substanŃe minerale şi organice
în suspensie şi dizolvate, viruşi şi bacterii pe care le evacuează odată cu apele (canalizare).
Chiar şi depozitele de gunoaie menajere, în special cele neorganizate sau incorect organizate,
devin surse de poluare.
• Aspecte de incompatibilitate şi incomodare în relaŃiile dintre diverse zone funcŃionale se
constată unele disfuncŃionalităŃi privind zonarea utilizării teritoriului astfel:
− între unităŃile economice existente şi zona de locuinŃe nu există zone de protecŃie, unităŃile
economice funcŃionând în general în clădiri existente, a căror funcŃiune a fost schimbată;
− în localităŃile componente ale comunei, nu există suficiente spaŃii verzi şi nici spaŃii verzi de
protecŃie între zona de locuit şi cimitire;
− nu există rampe de gunoi ecologice;
PriorităŃi în intervenŃie
− Este necesară amenajarea unor platforme industriale care să grupeze activităŃile industriale.
Constituirea de zone de protecŃie faŃă de zonele de locuit.
− Rezolvarea zonei de protecŃie între cimitire şi zona de locuit;
− Rezolvarea şi controlarea depozitării de gunoaie menajere în locuri special amenajate;
2.11 DISFUNCłIONALITĂłI
În urma analizei situaŃiei existente se constată că atât în teritoriu, cât şi în localitatăŃile componente
ale comunei Secusigiu, există o serie de disfuncŃionalităŃi:
Cele mai întâlnite disfuncŃionalităŃi sunt:
• DisfuncŃionalităŃi în dezvoltarea economică
În cazul localităŃii Secusigiu şi a localităŃilor aparŃinătoare problema majoră este slaba
industrializare a zonei, moştenire a perioadei anterioare lui 1989. Nu există unităŃi industriale mari ca şi
capacitate sau număr de locuri de muncă. Principala activităte desfăşurată în zonă este agricultura.
Cauzele acestui regres în domeniul industrial sunt următoarele:
- situaŃia de recesiune economică înregistrată la nivelul întregii economii naŃionale;
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lipsa unei politici coerente, în măsură să revigoreze zona făcând-o atractivă potenŃialilor
investitori;
- lipsa investiŃiilor de stat;
- poziŃia geografică ( faptul că se situează într-un judeŃ de graniŃă face ca 90% din activitatea
industrială şi de tranzit comercial să fie concentrată în zona municipiului Arad );
- lipsa unor reŃele edilitare (apă, canalizare, gaz, telefonie);
- starea precară a drumurilor;
Pentru a veni în întâmpinarea investitorilor, este necesară sprijinirea lor pe plan local prin:
- acordarea unor posibilităŃi avantajoase de amplasare a capacităŃilor;
- crearea unor stimulente şi scutiri;
- găsirea unor amplasamente uşor accesibile prin traficul auto şi feroviar;
- asigurarea cu utilităŃi a amplasamentelo
• DisfuncŃionalităŃi în agricultură
Din total suprafaŃă agricolă de11.172 ha:
− 10.911 ha, reprezentând 97,66 % aparŃine domeniului privat;
− 261 ha, reprezentând 2,34 % aparŃine domeniului public;
DisfuncŃionalităŃile legate de dezvoltarea agriculturii:
− lipsa iniŃiativei private în sensul creării unor societăŃi agricole care să facă posibilă
practicarea unei agriculturi performante, pe loturi mai mari de teren;
− lipsa unei legislaŃii coerente care să vină în sprijinul producătorilor particulari;
− deficienŃe privind aplicarea Legii 18/1991şi a legislaŃiei ulterioare în domeniu;
− slaba mecanizare a lucrărilor agricole şi a transporturilor;
− disfuncŃionalităŃi privind funcŃionarea activităŃilor de îmbunătăŃiri funciare;
− disfuncŃionalităŃi în relaŃia societăŃilor agricole şi producătorilor particulari
− lipsa în zonă a unor unităŃi industriale de achiziŃionare şi prelucrare a laptelui şi a cărnii;
• Probleme sociale
În urma analizei efectuate asupra populaŃiei localităŃii structurată pe grupe de vârstă se constată că
populaŃia tânără cu vârsta cuprinsă între 0 – 14 ani reprezintă 22,77 %, populaŃia activă cu vârsta cuprinsă
între 14 –60 ani reprezintă 59,33 %, iar populaŃia peste 60 ani 17,90 % din total populaŃie.
DisfuncŃionalităŃi:
− creşterea ratei şomajului datorită slabei industrializări a zonei şi faptului că populaŃia activă (
aptă de muncă ) este în număr mai mare decât numărul de locuri de muncă aflate pe plan local;
− creşterea numărului de navetişti în căutare de locuri de muncă;
− un transfer al forŃei de muncă din industrie spre agricultură şi activităŃi comerciale;
•

CondiŃii nefavorabile ale cadrului natural necesar a fi remediate
InundaŃii
Lunca Mureşului este expusă periodic inundaŃiilor. Mureşul are un debit mediu de 145 m3/s, însă
în perioade cu precipitaŃii abundente debitul creşte foarte mult ( 2150 m3/s în 1970 ). Se impun lucrări
hidrotehnice şi hidroameliorative, în special consolidări de mal.
•

Necesitatea protejării unor zone cu resurse naturale valoroase, situri sau
rezervaŃii de arhitectură şi arheologie
Următoarele obiective sunt protejate prin lege:
In cadrul monumentelor si siturilor arheologice , in comuna Secusigiu amintim:
-necropola si asezare neolitica, cultura BODROG – KERESTUR-in
partea de N-E a satului Sinpetru German in locul numit “Fantana
Vacilor” ZONA DE PROTECTIE R=100m-asezare din epoca bronzului si prima epoca a fierului,-”Viile
Bezdin”, in partea de SE a localitatii Munar, langa drumul AradPeriam si calea ferata Arad –Valcani - sit arheologic -–ZONA DE
PROTECTIE R=100m-
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Pe lista monumentelor istorice şi arhitecturale protejate prin lege, pe teritoriul administrativ al
comunei Secusigiu se găseşte:
-biserica romano – catolică ‘Sf.Petru si Pavel’, biserică situată în
localitatea Sinpetru-German- cladire declarata monument, RAZA DE
PROTECTIE R=215m-

-manastirea ortodoxa – sarba Bezdin,situata la 4 km N- E de satul
Munar, ansamblu de arhitectura, , RAZA DE PROTECTIE R=500mIn cadrul monumentelor si ansamblurilor memoriale amintim Statuia SFANTUL PETRU –
1816,in zona centrala a localitatii Sinpetru German, langa biserica romano-catolica ‘Sf.Petru si Pavel’.
În vederea protejării acestor obiective se impune respectarea legilor în domeniu.
•

Nivelul de poluare sau de degradare constatat în unele zone
− poluarea urbană şi agricolă asupra apelor, prezenŃa substanŃelor organice ca rezultat al poluării
cu ape menajere, dejecŃii animaliere, depozite de deşeuri urbane;
− poluarea produsă cu pesticide;
− poluarea produsă de îngrăşăminte chimice;
• DisfuncŃionalităŃi generate de insuficienŃa sau absenŃa unor instituŃii publice
ÎnvăŃământ
În prezent, pe teritoriul administrativ al comunei funcŃionează:
− şcoli
37 sali clasa
− grădiniŃe
6 grupe cu 136 copii -total
Conform normelor în vigoare, aceste spaŃii sunt suficiente şi corespunzatoare desfăşurării
activităŃilor didactice, având în vedere prognoza privind evoluŃia populaŃiei în următorii 5 ani. În măsura
în care în viitor se vor dezvolta reŃelele edilitare în localităŃile comunei, se impune modernizarea acestor
instituŃii, în special prin echiparea cu centrale termice proprii care să asigure confortul termic necesar
desfăşurării în bune condiŃii al procesului de învâŃâmânt şi construirea de grupuri sanitare care să fie
conforme cu normele igienico-sanitare în vigoare. Numărul personalului didactic angajat este suficient
pentru şcolarizarea tineretului din localitate.
Sănătate
În prezent, pe teritoriul administrativ al comunei funcŃionează:
- 2 dispensare medicale, în localităŃile,Satu-Mare si Sinpetru German
- un dispensar medical teritorial in localitatea Secusigiu,
iar asistenŃa medicală este asigurată de un personal format din trei medici şi noua asistente
medicale. De asemenea mai exista si un medic stomatolog.Se efectuează în prezent doar
tratamente ambulatorii.
- Nu exista nici un spital pe teritoriul administrativ al comunei. Numărul populaŃiei comunei nu
justifică realizarea unei asemenea investiŃii, Ńinând cont în special de fenomenul de scădere a populaŃiei.
Spitalele din Arad sunt în măsură să acorde asistenŃă de specialitate şi internare atât prin capacitatea de
spitalizare (număr de paturi ), prin cadrele de specialitate şi nu în ultimul rând datorită apropierii.
- Clădirile în care funcŃionează dispensarele medicale sunt clădiri vechi, care au fost
reamenajate.
-Nu există nici un camin de batrani pe teritoriul administrativ al comunei.
Se impune construirea unui camin pentru batranii din comuna,fiind necesara aceasta functiune, datorita
numarului mare a acestora si datorita conditiilor de trai actuale.
Cultură
În prezent, pe teritoriul administrativ al comunei funcŃionează:
− 3 case de cultură ( Secusigiu,Satu-Mare,Sinpetru -German )
− 2 biblioteci din care una publica
Culte
În prezent, pe teritoriul administrativ al comunei funcŃionează:
− 4 biserici ortodoxe
− 2 biserici ortodoxe-sarbe
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− 3 biserici catolice
− 1 biserica romano-catolica
− 1 biserică adventista
Dotări comerciale
În prezent, pe teritoriul administrativ al comunei funcŃionează:
- 10 unităŃi comerciale
4 unitaŃi de alimentaŃie publică
Aceste spaŃii sunt într-o continuă transformare ca şi număr, amplasament, natura profilului şi
marea lor majoritate funcŃionează în spaŃii reamenajate.
DisfuncŃionalităŃi în reŃeaua de circulaŃie şi a transportului în comun
Nu există probleme legate de reŃeaua de circulaŃie ( aglomerări de trafic),singura disfunctionalitate
este legata de gradul redus de modernizare al retelei stradale existente..
Pe teritoriul administrativ al comunei Secusigiu există un autobuz care efectuează curse regulate
pe ruta:
- Arad – Satu-Mare – Secusigiu
Autobuzul face zilnic câte o cursă tur – retur între aceste localităŃi si se află în proprietatea
Companiei de transport public Arad. Numărul de curse nu este suficient.
•

DisfuncŃionalităŃi în domeniul locuirii

Indicatorii reprezentând condiŃiile de locuit ale populaŃiei:
Total comună
39,16
− SuprafaŃă locuibilă medie/locuinŃă
12,92
− mp suprafaŃă locuibilă medie/pers.
3,03
− nr. persoane/locuinŃă

− trebuie asigurat

- 16 mp A.loc./locuitor
- 1 locuitor/cameră
− principala disfuncŃionalitate la nivelul locuirii o constituie lipsa reŃelelor edilitare, respectiv
apă, gaz, canalizare, ceea ce duce la un grad redus de confort;
• DisfuncŃionalităŃi în domeniul echipării edilitare
Alimentare cu apă şi canalizare:
− lungimea retelelor de apa potabila in localitati este de 0,6 km,iar numarul de gospodarii
racordate la retea este de 16, de unde se constata lipsa acestor retele si necesitatea propunerii
lor.
− canalizarea lipseste in totalitate in cadrul acestei comune.
Alimentare cu energie electrică:
− consum casnic preponderent
− instalaŃii electrice exterioare insuficiente
Telefonie:
− reŃele de tip aerian stradal
Alimentarea cu gaze:
− in prezent nu exista retele de distributie gaze naturale, in nici o localitate din comuna ,fiind
necesare.
2.12 NECESITĂłI ŞI OPłIUNI ALE POPULAłIEI
Tema de proiectare ce stă la baza elaborării prezentei documentaŃii, reflectă atât punctul de vedere
al administraŃiei locale asupra politicii proprii de dezvoltare a localităŃilor componente, cât şi cerinŃele şi
opŃiunile populaŃiei. Elementele de temă majore sunt următoarele:
- trupurile principale ce formeaza intravilanul localitatilor ramane acelasi ca in P.U.G.-ul
actual,se propun doar cateva trupuri izolate;
- valorificarea potenŃialului natural ,prin protejarea zonelor declarate monument.
- rezolvarea unor disfuncŃionalităŃi existente pe plan local (necesitatea dezvoltarii reŃelelor
tehnico-edilitare, carenŃe în alimentarea cu apă ,canalizare,gaze );
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3.

optimizarea relaŃiilor în teritoriul administrativ prin modernizarea unor drumuri şi rezolvarea
altor aspecte critice ale circulaŃiei;
dezvoltarea reŃelelor edilitare în raport cu necesităŃile populaŃiei şi posibilităŃi;

PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE
Pentru elaborarea Planului urbanistic general s-au luat în considerare o serie de studii existente,
precum şi datele recensământului din anul 1992.
− Proiect nr. 25.052 - Plan de amenajare a teritoriului judeŃul Arad
S.C. “PROIECT ARAD” S.A. 1993 şi 1994
− DirecŃii de dezvoltare pentru industrie şi agricultură, studiu elaborat de Camera de comerŃ şi
industrie a judeŃului Arad.
− Cartarea fondului construit si formele de proprietate conform datelor de pe teren si fiselor
cadastrale puse la dispozitia proiectantului de catre Consiliul Local al Comunei Secusigiu.
Au fost preluate date şi pe baza lor s-au făcut prognoze, calcule pentru necesar de dotări, analize
ale fondului construit şi ale indicatorilor de locuibilitate.
3.2. EVOLUłIE POSIBILĂ, PRIORITĂłI
Propunerile de intervenŃie în sensul dezvoltării comunei cu toate localităŃile componente, vin atât
din partea beneficiarului, respectiv Consiliul local al comunei Secusigiu, cât şi din partea proiectantului,
respectiv S.C. Proiect S.A. Propunerile din partea beneficiarului se regăsesc în tema de proiectare. În
trasarea direcŃiilor de dezvoltare s-a Ńinut cont de resursele naturale şi umane din zonă, de situaŃia concretă
la zi de pe teren, precum şi de doleanŃele populaŃiei. În soluŃionarea acestor probleme s-a Ńinut cont de
prevederile din secŃiunile P.A.T.N. şi P.A.T.J. legate de: 1- Căi de comunicaŃie, 2 - Apa, 3 - Zone
protejate naturale şi construite, 4 - ReŃeaua de localităŃi, 5 - Zone de riscuri naturale, căt şi de programe
ale primăriei locale ce sunt în curs de derulare.
Conform temei de proiectare aprobate de Consiliul local al comunei Secusigiu în data de 19 .12.
2000, nu se doreşte mărirea trupurilor principale din intravilanul fiecarei localitate ce apartine de comuna.
Astfel, intravilanele existente ale localităŃilor componente raman aceleasi ,marindu-se doar suprafata
trupurilor izolate unde s-au propus unele dotari cum ar fi cele legate de lucrari tehnico-edilitare,spatii
verzi,agrement,sport si gospodarie comunala:
LOCALITATE DE CARE
SUPRAFAłĂ TRUPURI IZOLATE NOI
APARTINE
INTRODUSE ÎN INTRAVILAN (ha)
Secusigiu
TRUP A9-groapa de gunoi S=0,65
Secusigiu
TRUP A10-statie de epurare S=0,30
Munar
TRUP B6-teren de sport S=1,05
Munar
TRUP B7-groapa de gunoi S=0,49
Munar
TRUP A8-statie de epurare S=0,25
Satu-Mare
TRUP C7-teren de fotbal S=0,37
Satu-Mare
TRUP C8-groapa de gunoi S=0,32
Satu-Mare
TRUP C9-statie de epurare S=0,21
Sinpetru -German
TRUP D10-strand S=0,86
Sinpetru -German
TRUP D11-groapa de gunoi S=0,65
Sinpetru -German
TRUP D12-statie de epurare S=0,30
SuprafaŃa ce se doreşte a fi introdusă în intravilan este necesară pentru:;
− propunerea unor spaŃii verzi, sport, agrement, şi de protecŃie.
− realizarea în toate localităŃile componente de rampe de gunoi ecologice;
− extinderea reŃelelor edilitare;
Zonele propuse a fi introduse în intravilan vor fi descrise amănunŃit la paragraful 3.7.
Localitatea Secusigiu îşi păstrează în continuare funcŃia de reşedinŃă de comună şi se va dezvolta
în continuare în acest sens, cu dotările necesare.
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Pentru a putea pune în practică prevederile prevăzute de Planul urbanistic general al comunei
Secusigiu, este necesar să se întocmească Planuri Urbanistice de Detaliu pentru zonele propuse a fi
introduse în intravilan.
Trebuie să se facă schimbarea categoriei de folosinŃă a terenurilor care urmează a fi introduse în
intravilan. Terenurilor propuse a fi introduse în intravilan au diferite categorii de folosinŃă şi anume:
arabil, fâneŃe, păşuni, teren neproductiv şi sunt descrise amănunŃit la paragraful 3.11.
Trebuie să se asigure o echipare edilitară corespunzătoare pentru zonele noi, introduse în
intravilan, pentru a putea asigura un trai civilizat în zonele pentru locuinŃe şi o bună funcŃionare în zonele
industriale şi de depozitare.
Valorificarea cadrului natural, a resurselor solului şi subsolului
Resursele solului
Fără a aborda baza agricolă a industriei alimentare care a fost tratată distinct, se analizează
introducerea în circuitul economic a materiilor prime şi materialelor disponibile prin:
- valorificarea terenurilor neproductive improprii agriculturii, care ar servi la producerea unor
materii prime pentru industria mică;
- folosirea într-o măsură mai largă a răchitei, paiului, sorgului, foilor de porumb, papurei, stufului,
rogozului, în vederea realizării unor articole pentru consumul curent;
În acest sens trebuie analizate disponibilităŃi pentru realizarea de eleştee, răchitării pentru
împletituri, arbuşti fructiferi, cultivarea intensivă a ciupercilor, etc.;
3.3. OPTIMIZAREA RELAłIILOR ÎN TERITORIU
Pe baza prevederilor, propunerilor oferite de planul de amenajare a teritoriului şi de studiile de
fundamentare, se prezintă propunerile de optimizare a relaŃiilor în teritoriu astfel:
• PoziŃia localităŃii în reŃeaua judeŃului
Comuna Secusigiu apartine in continuare de acelaşi centru intercomunal, Arad si îşi păstrează
poziŃia de reşedinŃă a comunei.
• Căile de comunicaŃii şi transport
Din punct de vedere al circulaŃiei auto, nu se prevăd schimbări esenŃiale în teritoriul administrativ
al comunei. În prezent, circulaŃia auto se desfăşoară în condiŃii bune pe traseele existente, făcîndu-se
legătura între reşedinŃa comunei, Secusigiu şi satele aparŃinătoare, între localităŃi şi trupurile izolate. În
vederea optimizării relaŃiilor în teritoriu este prevăzut prin conŃinutul P.A.T.J. Arad modernizarea
drumului
D.J 682.,care asigura si legătura auto cu municipiul Arad .
Din punct de vedere al circulaŃiei feroviare, nu se prevăd schimbări pe teritoriul administrativ al
comunei.
• MutaŃii intervenite la folosinŃa terenurilor
În cadrul Consiliului JudeŃean - SecŃia de Urbanism şi Amenajarea teritoriului nu sunt vizate
modificări în cadrul teritoriului administrativ al comunei.
MutaŃii intervenite în folosinŃe terenurilor din teritoriul administrativ al localităŃii vor fi
determinate de introducerea în intravilan, a unor suprafeŃe de teren, aceste terenuri schimbându-şi
categoria de folosinŃă cu timpul fiind scoase din circuitul agricol.
Din punct de vedere al teritoriului administrativ, situaŃia este actualizată, trupurile izolate au fost
identificate şi clarificate din punct de vedere juridic. SituaŃia cadastrală trebuie modificată cu situaŃia reală
existentă. SituaŃia terenurilor propuse a fi introduse în intravilan este tratată amănunŃit la paragraful 3.7.
(Intravilan propus.Zone funcŃionale), separat pentru fiecare localitate aparŃinătoare în parte.
• Situatia trupurilor izolate
Situatia actualizata a trupurilor izolate este prezentata in continuare.Acestea sunt trupuri izolate
existente in situatia propusa:
TRUP A1
− S=4,38 ha
− CIMITIR ORTODOX
TRUP A2
− S=0,10 ha
− SAIVAN
TRUP A3
− S=0,27 ha
− CANTON - I.E.I.L.I.F.
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TRUP A4
TRUP A5
TRUP A6
TRUP A7
TRUP A8
TRUP A9
TRUP A 10
TRUP B1
TRUP B2
TRUP B3
TRUP B4
TRUP B5
TRUP B6
TRUP B7
TRUP B8
TRUP C1
TRUP C2
TRUP C3
TRUP C4
TRUP C5
TRUP C6

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

S=0,28 ha
S=0,12 ha
S=0,40 ha
S=0,40 ha
S=3,07 ha
S=0,65 ha
S=0,30 ha
S=0,98 ha
S=0,20 ha
S=4,50 ha
S=1,90 ha
S=0,30 ha
S=1,05 ha
S=0,49 ha
S=0,25 ha
S=0,20 ha
S=1,36 ha
S=0,60 ha
S=0,29 ha
S=0,08 ha
S=8,10 ha

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

SAIVAN
SAIVAN
CIMITIR MIXT
DEPOZITARE
DEPOZITARE
GROAPA DE GUNOI
STATIE DE EPURARE
MANASTIREA BEZDIN
SAIVAN
ZONA INDUSTRIALA
CIMITIR MIXT
HALTA S.N.C.F.R
TEREN DE SPORT
GROAPA DE GUNOI
STATIE DE EPURARE
CANTON –I.E.I.L.I.F.
DEPOZITE
CIMITIR CATOLIC
CANTON –I.E.I.L.I.F.
HALTA S.N.C.F.R
ZONA INDUSTRIE SI
DEPOZITE
TRUP C7
− S=0,37 ha
− TEREN DE FOTBAL
TRUP C8
− S=0,32 ha
− GROAPA DE GUNOI
TRUP C9
− S=0,21 ha
− STATIE DE EPURARE
TRUP D1
− S=0,53 ha
− CANTON FORESTIER
TRUP D2
− S=0,35 ha
− CANTON FORESTIER
TRUP D3
− S=0,90 ha
− CANTON FORESTIER
TRUP D4
− S=0,72 ha
− CANTON O.G.A.
TRUP D5
− S=0,10 ha
− CANTON O.G.A.
TRUP D6
− S=0,60 ha
− TEREN DE SPORT
TRUP D7
− S=0,96 ha
− SAIVAN
TRUP D8
− S=9,08 ha
− S.C. AGROSPER SRL
TRUP D9
− S=1,20 ha
− LOCUINTE
TRUP D10
− S=0,86 ha
− STRAND
TRUP D11
− S=0,65 ha
− GROAPA DE GUNOI
TRUP D12
− S=0,30 ha
− STATIE DE EPURARE
S=14,03 ha - TERENURI LIBERE (C.c. cu cladiri dezafectate)
TOTAL TRUPURI IZOLATE PE ÎNTREAGA COMUNĂ S=61,45 HA
3.4.

DEZVOLTAREA ACTIVITĂłILOR ECONOMICE,INSTITUTIILOR PUBLICE,
SERVICIILOR, ETC
Vor fi prezentate succint propuneri privind relansarea economică a localităŃilor, axate pe
valorificarea resurselor solului şi subsolului, a capacităŃilor existente şi forŃei de muncă din teritoriu.
Principalele sectoare de activitate care au fost vizate prin prevederile prezentului P.U.G. sunt următoarele:
• ACTIVITĂłI ECONOMICE – INDUSTRIE ŞI DEPOZITARE
Se urmăreşte în primul rând folosirea resurselor naturale şi a capacităŃilor de producŃie existente
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în zonă. Acestea sunt nevalorificate sau insuficient valorificate. Resursele subsolului precum şi
capacităŃile de producŃie existente au fost tratate amănunŃit la paragraful 3.2.
• MICĂ INDUSTRIE – MEŞTEŞUGURI – ARTIZANAT
Se analizează introducerea în circuitul economic a materiilor prime şi materialelor disponibile
prin:
- folosirea într-o măsură mai largă a răchitei, paiului, sorgului, foilor de porumb, papurei,
stufului, rogozului, în vederea realizării unor articole pentru consumul curent şi de produse de
artizanat. În acest sens trebuie analizate disponibilităŃi pentru realizarea de eleştee, răchitării
pentru împletituri.
Produsele de artizanat şi-ar găsi o piaŃă de desfacere locală în contextul dezvoltării
agroturismului în zonă.
- valorificarea terenurilor neproductive improprii agriculturii, care ar servi la producerea unor
materii prime pentru industria mică. Sunt vizate în primul rând acele terenurile situate în
vecinătatea cursului Mureşului, unde apa bălteşte din cauza excesului de umezeală, datorat
inundaŃiilor.
- încurajarea micilor meşteşugari. Produsele de artizanat şi-ar putea dezvolta o desfacere pe plan
local în cazul dezvoltării agroturismului în zonă
Se propune ca în viitor să se dezvolte industria mică, meşteşugărească şi artizanală. Prin crearea de
noi unităŃi industriale se vor crea noi locuri de muncă, astfel încât se presupune o diminuare a şomajului şi
a navetismului.
Si comuna Secusigiu se confrunta cu criza economica specifica perioadei de tranzitie prin care
trece intreaga tara.Pentru ca productia industriala sa creasca din nou se propune o reorganizare
,retehnologizare si rentabilizare a capacitatilor existente.
Reutilizarea activitatilor indistriale va depinde in mare masura de initiativa din sectorul particular.
Agricultura
Dezvoltarea şi consolidarea agriculturii, prin intensificarea continuă a producŃiei agricole,
constituie obiective permanente în activitatea pe care o desfăşoară cei care lucrează în agricultură.
În contextul acestor obiective trebuie urmărită realizarea concomitentă a următoarelor probleme:
− orientarea şi dezvoltarea producŃiei agrozootehnice în conformitate cu cerinŃele economici
naŃionale;
− consolidarea economică a exploataŃiilor agricole particulare şi formarea unor structuri agricole
performante caproducŃie şi valorificare a produselor vegetale, viticole şi animale;
− creşterea economică şi asigurarea unei activităŃi rentabile fiecărei societăŃi comerciale agricole
şi formelor private;
− organizarea ştiinŃifică a producŃiei şi a muncii pe baza celor mai moderne principii şi tehnici;
− integrarea economică, în scopul utilizării eficiente a resurselor materiale şi umane, creşterea
productivităŃii muncii, a diminuării costurilor de producŃie şi a sporirii calităŃii produselor
agroalimentare.
Orientarea şi dezvoltarea în perspectivă a producŃiei agricole în scopul satisfacerii necesităŃilor de
aprovizionare cu alimente, necesită o analiză a condiŃiilor naturale, economice şi sociale, în scopul
fundamentării indicatorilor economici în perspectivă.
Din analiza dinamicii forŃei de muncă, a numărului de persoane şi a gradului de participare în
procesul de producŃie se remarcă o creştere. Aceasta se datorează de pe o parte reducerii locurilor de
muncă în unităŃile industriale, iar pe de altă parte punerii în posesie a multor localnici cu suprafeŃele de
pământ ce le revin.
Se constată o îmbunătăŃire a aprovizionării cu produse agrozootehnice şi totodată o sursă
importantă de venituri pentru producătorii agricoli. S-a avut în vedere de asemenea folosirea unor
construcŃii existente.
Se impune mărirea suprafeŃelor cultivate cu legume atât în gospodăriile populaŃiei cât şi în
societăŃile comerciale agricole, atât în cele cu capital de stat cât şi în cele cu capital privat.
Pe teritoriul administrativ al comunei, majoritatea efectivelor de animale provin din gospodăriile
populaŃiei.
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Sarcinile agriculturii integrate (şi intensive) care se pot constitui în principii definitorii ale acestui
concept sunt:
1) Crearea unor sisteme şi facilităŃi care să permită între anumite limite, adaptarea şi dirijarea
factorilor din ambianŃa fizico - climatică de care depinde producŃia agricolă. Aici trebuie să includem:
− adaptarea culturilor şi sistemelor de creştere a animalelor la condiŃiile climatice ale zonei;
− crearea de facilităŃi de control şi corectare a factorilor fizici.
− întreŃinerea păşunilor, fâneŃelor şi a terenurilor arabile existente prin lucrări specifice. Pentru
terenurile cultivate, trebuie efectuate lucrări de îmbunătăŃiri funciare şi în special de combatere
a excesului de umiditate, datorat condiŃiilor geografice şi climaterice din zonă;
2) Promovarea cu precădere a acelor metode de cultivare a solului care să asigure regenerarea lui
în primul rând prin circularea elementelor nutritive prin materia organică încorporată în sol şi prin
aplicarea îngrăşămintelor organice şi a composturilor.
Trebuie adăugat faptul că se impune utilizarea îngrăşămintelor minerale cu scopul completării
balanŃei elementelor principale, nutritive sau chiar pentru îmbogăŃirea circuitului elementelor în scopul
asigurării creşterii fertilităŃii solului, cerinŃa minimă care ar trebui satisfăcută, ar consta în echilibrarea
exportului de elemente nutritive prin recoltă cu îngrăşăminte organice şi chimice.
3) Creşterea de soiuri noi de plante şi rase noi de animale productive şi cu o mai redusă
vulnerabilitate ecogenetică.
4) Reintroducerea asolamentelor şi a rotaŃiei culturilor acolo unde este posibil.
În evaluarea necesarului de forŃă de muncă din agricultură, trebuie avută în vedere posibilitatea
dezvoltării producŃiei agricole, lărgirea bazei materiale a agriculturii, îndeosebi mecanizarea complexă, a
lucrărilor din câmp şi din zootehnie, sporul natural al populaŃiei de la sate şi disponibilităŃile ce apar din
industrie.
Este de aşteptat ca atât în actualele asociaŃii cât şi în cadrul fermelor particulare să aibă loc
transformări importante. Este vorba în primul rănd de creerea unor ferme prin asocierea producătorilor
particulari, care să permită creşterea gradului de mecanizare a lucrărilor agricole, care să ducă la creşterea
producŃiei agricole şi scăderea preŃului de producŃie. În acelaşi timp se urmăreşte disponibilizarea unei
mari părŃi a forŃei de muncă ocupată în agricultură şi orientare acesteia spre alte sectoare.
Turism şi agrement
Prin prevederile prezentului P.U.G. se doreşte încurajarea liberei iniŃiative în scopul impulsionării
dezvoltării agroturismului în zonă.
De asemenea se doreste includerea in circuitul turistic a zonelor cu potential natural valoros:
-Manastirea Bezdin
-rezervatia cu nuferi
Pentru agrement si sport se propun :
-un teren de sport
S=1,05
-un teren de fotbal
S=0,37
-un strand
S=0,86
Alte activităŃi
O amploare mai mare, vor trebui să aibă în viitor activităŃile de prestări servicii. Acest lucru ar fi
posibil prin încurajarea micilor întreprinzători şi prin acordarea unor facilităŃi celor care ar investi în
activităŃi prestatoare de servicii către populaŃie.
• INSTITUłII PUBLICE
Pornind de la analiza situaŃiei existente şi a studiilor privind completarea şi diversificarea reŃelelor
de servicii publice în concordanŃă cu opŃiunile populaŃiei şi necesarul preliminar în raport cu normativele
în vigoare pentru toate categoriile de servicii, se fac următoarele propuneri.

©2002, PROIECT ARAD S.A.

56

AdministraŃie
Administrativ
Sediul politico
administrativ
PoliŃia
Cămin cultural

Biblioteci

Necesar conf. normelor
1 sediu
0,31 ha
1 sediu
70 locuri/1000loc.
0,12 ha
-

Dotări pentru învăŃământ
Necesar conf. normelor
GrădiniŃă
40loc./1000loc.
0,09ha
Şcoala
4 săli cl./1000loc.
0,36 ha

Existent
1 sediu
0,19 ha
1 sediu

Propus
-

3 unit.-200 loc.
0,31 ha

-

Cumulate cu
căminul cultural
2 unitati

-

Existent
4 unităŃi,
80locuri
4unităŃi, 37săli
clasă

Propus
-

-

ObservaŃii

Sediul actual
corespunde
UnităŃile actuale
corespund ca şi
capacitate
Sediile actuale
corespund ca şi
capacitate
2 unit. -din care una
publica

-

ObservaŃii
SpaŃiile corespund ca
şi capacitate
SpaŃiile corespund ca
şi capacitate

Din analiza situaŃiei existente şi prognoza privind evoluŃia populaŃiei, locurile existente în prezent
în şcoli şi grădiniŃe acoperă nevoile locale.
Dotări de sănătate
Necesar conf. normelor
Dispensar si
4 dispensare
farmacie
0,45 ha

1 farmacie

Existent
3 dispensare
0,31ha

1 farmacie
0,08 ha

Propus
-

-

ObservaŃii
Necesare cabinete de
medicină generală,
pediatrie,
stomatologie
-farmacie in loc.
Secusigiu

Dotări de cult
În prezent există 6 biserici ortodoxe, 3 biserici catolice, o biserică romano-catolica şi o biserica
adventista . Se vor construi dotări de cult în funcŃie de posibilităŃile financiare şi de necesităŃile fiecărui
cult în parte.
Dotări de comerŃ, alimentaŃie publică şi prestări servicii
Necesar conf. normelor
Existent
Propus
ObservaŃii
SpaŃii comerciale şi
165mp/1000loc
14000mp
Corespund ca şi
de alimentaŃie
suprafaŃă, nu
publică
corespund ca şi
gamă de produse
PiaŃă târg
68mp/1000loc
-0,10 ha
PiaŃă
agroalimentară la
Secusigiu
SpaŃii pentru prestări
165mp/1000loc.
Serviciile Ńin de
servicii (frizerie,
2,74 ha
iniŃiativa privată
cizmărie, croitorie..)
SpaŃiile comerciale şi serviciile se vor dezvolta în perioada următoare în funcŃie de necesităŃi, de
evoluŃia economiei de piaŃă, în concordanŃă cu dezvoltarea localităŃii, cu creşterea nivelului de trai al populaŃiei.
SpaŃii verzi şi amenajări sportive
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SpaŃii verzi şi terenuri de
joacă pentru copii
SpaŃii amenajate pentru sport

Necesar conf. normelor
5mp/loc

Existent
0,25 ha

Propus
0,17 ha

4mp/loc

1,51ha

2,28ha

ObservaŃii

Zona de spaŃii verzi amenajate şi a locurilor de joacă pentru copii este deficitară în toate localităŃile
componente ale comunei, de aceea se propune un parc in zona centrala a localitatii Secusigiu,in suprafata
de 0,17 ha.
Se propune de asemenea realizarea unor locuri special amenajate pentru sport si agrement:
-teren de sport cu suprafata de 1,05 ha in apropierea localitatii Munar
-teren de fotbal cu suprafata de 0,37 ha in apropierea localitatii Satu-Mare
-strand cu suprafata de 0,86 ha in apropierea localitatii Sinpetru German
3.5. EVOLUłIA POPULAłIEI
Estimarea evoluŃiei populaŃiei
La capitolul 2.5. PopulaŃia – Mişcare naturală şi migratorie, au fost calculaŃi principalii indicatori
ai mişcării naturale a populaŃiei şi sporul migratoriu înregistrate până în luna Iulie 1999:
• Mişcarea naturală:
− născuŃi vii
75
− decedaŃi - total
79
− spor natural
-4
• Mişcarea migratorie:
− stabiliri de domiciliu în localitate
174
− plecări cu domiciliul din localitate
65
− spor migratoriu
109
− spor total
105
• Indicatori la 1.000 locuitori:
− spor natural
-0.67
− spor migrator
18.44
− spor total
17,77
Conform Planului de Amenajare a teritoriului judeŃului Arad, pentru a evalua evoluŃia populaŃiei
în viitorul apropiat, se va folosi modelul de creştere tendenŃială, care Ńine cont de sporul mediu anual (
spor natural şi migrator ), înregistrat în ultimii ani. Se va folosi acest model de calcul deoarece în ultimul
timp mişcarea migratorie a populaŃiei reprezintă un procent relativ mare Ńinând cont de numărul total al
locuitorilor comunei.
Populatia conform datelor statistice a ajuns in 1999 la 5909 locuitori.
• în anul 2005: 6.539 locuitori (total comună)
• în anul 2010: 7.064 locuitori ( total comună)
• în anul 2015: 7.589 locuitori ( total comună)
• în anul 2020: 8.114 locuitori ( total comună)
La 1 ianuarie 2000 populatia a ajuns la 6102 locuitori.
-populatia apta de munca
• in anul 1999:
3.919 locuitori-pentru total comuna
• in anul 2000:
4.047 locuitori-pentru total comuna
• in anul 2010:
4.685 locuitori-pentru total comuna
Estimarea resurselor de muncă
Conform datelor preluate din P.A.T.J., se estimează că evoluŃia resurselor de muncă şi a populaŃiei
ocupate ar trebui să se înscrie, în raport cu potenŃialul natural, uman şi productiv al judeŃului şi
localităŃilor, în următorii parametrii care se regăsesc în tabelul următor:
1998
2005
2010
JudeŃul Arad
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PopulaŃie totală
PopulaŃie totală
478.108
472.300
475.000
Resurse de muncă
295.950
295.200
300.700
PopulaŃie ocupată
194.601
193.000
197.500
Ponderea populaŃiei ocupate (%) din:
- resurse de muncă
65,8
65,4
65,6
- populaŃia totală
40,7
40,9
41,6
RURAL
PopulaŃia totală
229.664
222.000
213.500
Resurse de muncă
80.003
77.900
78.200
Ponderea populaŃiei ocupate (%) din:
- resurse de muncă
58,4
58,2
57,8
- populaŃia totală
34,8
35,1
36,6
Pentru comuna Secusigiu, considerând populaŃia aptă de muncă situată în grupa de vârstă 14 – 64
ani, obŃinem următoarele valori:
• în anul 1999
− 3.919 locuitori (total comună)
• în anul 2000
− 4.047 locuitori (total comună)
• în anul 2010
− 4.685 locuitori (total comună)
Trebuie menŃionat că aceste valori includ şi elevii, studenŃii, casnicele, pensionarii de boală.
Pentru estimarea locurilor de muncă, se va avea în vedere corelarea locurilor de muncă cu varianta de
evoluŃie a populaŃiei. Din punct de vedere al locurilor de muncă, în prezent situaŃia este instabilă, rata
şomajului se pare că va creşte în continuare, cadrul legal existent la ora actuală nu încurajează prea mult
investitorii.
Schimbări importante se apreciază că se vor produce în ceea ce priveşte structura ocupaŃională a
populaŃiei. Strategia de restructurare şi modernizare a economiei după modelul tărilor cu o economie de
piaŃă dezvoltată va conduce în viitor la transformări structurale demoeconomice semnificative.
În viitor se presupune că se vor face un transfer al locurilor de muncă din sectorul secundar spre
sectorul primar şi terŃiar. O dinamică mai importantă se estimează că va inregistra populaŃia ocupată în
activiŃile terŃiare ( comerŃ, prestări servicii, turism, bănci, asigurări, transport, informatică, etc. )
Prin crearea de locuri de muncă se preconizează scăderea ratei şomajului şi a navetismului pentru
muncă. Relansarea economică a zonei este cel mai important factor ce ar duce la creşterea nivelului de trai
al populaŃiei şi ar duce în timp la o creştere a populaŃiei, atât prin spor natural cât şi prin spor migratoriu.
FONDUL LOCUIBIL
Stabilirea necesarului de locuinte.
In etapa actuala a tranzitiei tarii noastre la economia de piata – in conditiile unui proces dinamic si
complex- stabilirea nevoilor de locuinte si perspectivele cerintelor de locuinte este deosebit de greu de
realizat.
Nu s-a cristalizat inca politica proprie in domeniul locuintelor, conditionata de specificul
dezvoltarii singulare a tarii noastre.
Locuinta trebuie considerata ca unul dintre factorii consumului popular dar cu o durabilitate fizica
foarte lunga in comparatie cu celelalte doua cerinte de baza (hrana si imbracamintea),de aici rezulta
efortul urias necesar pentru a satisface necesitatile in acest domeniu.Acest efect mare,necesar realizarii
unei locuinte,este amplificat pe plan national de fenomenul demografic al evolutiei contemporane.
La stabilirea necesarului de locuinte se pune problema evolutiei fondului de locuinte.In acest scop
se porneste de la fondul existent,facandu-se calculul pierderilor din acest fond in termenul prognozat.
Un criteriu unanim acceptat al rezolvarii problemei locuintelor, il constituie asigurarea unei
locuinte pentru fiecare familie.Determinarea maririi locuintei se poate face,prin numarul camerelor sau
prin suprafata acesteia.Procedeul mai simplu este de a stabili un coeficient de densitate de locuire,in jurul
cifrei de 1 persoana pe camera.Cu ajutorul acestui coeficient, pornind de la cifra prognozata a populatiei
se stabileste numarul de camere necesare a se construi.Ca si suprafata locuibila se ia 16 mp/locuitor.
Dupa determinarea numarului de locuinte necesare, urmeaza determinarea maririi locuintelor a
nivelului de inzestrare si finisaj,categorii diferentiate pentru diferite paturi sociale si evaluarea
posibilitatilor de realizare.
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Estimarea necesarului de locuinte corespunzator evolutiei populatiei.
Calculul necesarului de locuinte s-a facut conform variantei V1-pornind de la faptul ca la 1 iulie
1999 populatia localitatii este de 5.909 locuitori(total comuna).
Ipoteza pe care se bazeaza calculul este realizarea a cate unui apartament pentru fiecare gospodarie
si cate o camera pentru fiecare locuitor.
Pierderile sunt in esenta urmatoarele :
-pierderea anuala 2% din fondul existent,data de numarul de locuinte realizate inainte de 1900
si a locuintelor realizate din materiale nedurabile(chirpici)
-cresterea treptata a confortului social
-realizarea unui stoc de locuinte neocupate
Diferenta dintre numarul prognozat al familiilor,majorat cu 3-5% si numarul de locuinte ce vor
ramane ,ne da cifra locuintelor necesare de construit.
• Pierderi de 1% annual din fondul existent
19 locuinte
• Pierderi prin demolari
20 locuinte
TOTAL LOCUINTE=
39 locuinte
• Stocul de locuinte liber
242 locuinte
Din fondul anual raman
1.950 locuinte –242 locuinte=
1.708 locuinte
VARIANTA I
• Anul 2005 (total comuna)
6.539 locuitori x 16,00 mp Al/loc=
104.624 mp A.loc.
3,44 ha / locuinta x 16,00 mp Al/loc=
55,00 mp A.loc/loc
-in anul 1999 erau 39,16 mp A.loc/locuinta
-in anul 2005- situatia existenta ar fi:
1.708 x 39,51 mp Al/locuinta=
67.483 mp Al/locuinta
-necesar ar fi 104.624 mp A.loc.
-in aceasta situatie avem un deficit de :
104.624 –67.483=
37.141 mp.Al.
37.141 mp.Al :55 mp.Al/locuinta =675 locuinte
• La nivelul anului 2010 (total comuna)
7.064 loc x 16,00 mp A.loc/locuitor =113.024 mp A locuibila
- situatia existenta va fi :
pierderi anuale :
2.107x 0,01=
21 locuinte/an
21 x 10 ani =
210 locuinte
2.107 – 210= 1.897 locuinte
1.897 loc x 39,51 mp.A.loc/locuinte = 74.951 mp.A.loc.
-necesari ar fi 113.024 mp.Al
- in aceasta situatie avem un deficit de :
113.024 mp.Al – 74.951 mp.Al =
38.073 mp. Al.
38.073 mp Al: 55 mp.Al/locuinta= 692 locuinte
In perioada de tranzitie in care se afla tara noastra, inca nu am ajuns la stabilirea economiei, in
stadiul in care sa se profileze o politica clara privind ameliorarea calitatii vietii si elaborarea unei politici
si strategii privind construirea de locuinte.
Au aparut cateva acte normative privind construirea de locuinte:
-Legea 50/1991 privind autorizarea locuntelor
-Ordonanta nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si
constructii de locuinte.
-Ordonanta nr.20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent.
3.6. ORGANIZAREA CIRCULATIEI ŞI A TRANSPORTURILOR
LOCALITATEA SECUSIGIU
• Organizarea circulaŃiei rutiere
ReŃeaua stradală a comunei Secusigiu şi satele aparŃinătoare
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• Sat Secusigiu;
• Sat Munar;
• Sat Satu Mare;
• Sat Sânpetru German
în situaŃia de viitor nu-şi va schimba în mod esenŃial configuraŃia.
ReŃeaua existentă de formă ortogonală cu străzi longitudinale şi transversale paralele ca
desfăşurare perpendiculare între ele se menŃine.
ReŃeaua stradală şi în situaŃia de perspectivă se va sprijini pe partea stradală a DJ 682 pe care se va
desfăşura circulaŃia principală în toate localităŃile sus menŃionate, având rol şi de colector al fluxurilor de
pe străzile secundare.
Pe această stradă se va desfăşura şi circulaŃia de tranzit între Sânicolaul Mic, Secusigiu, Arad,
Lipova etc.
Cu excepŃia străzii principale (sector stradal DJ 682) starea de viabilitate este necorespunzătoare.
Drept urmare se prevede modernizarea tuturor străzilor din cadrul tramei stradale de viitor.
În cadrul modernizării străzilor se prevede amenajarea carosabilelor şi a trotuarelor în vederea
realizării unor străzi de categoria III-a adică cu:
• carosabil central de 6,0-7,0m lăŃime (2 benzi de circulaŃie)
• trotuare pe două părŃi lângă case de 2,0-3,0m lăŃime
• zone verzi de lăŃime variabilă şi şanŃuri între carosabil şi trotuare
Pe perimetru se prevede carosabil de o bandă lăŃime.
Structura sistemului va fi:
• îmbrăcăminte din pavele sau de beton de ciment
• strat suport şi fundaŃii din materiale locale
Lungimea străzilor pentru modernizare:
 Sat Secusigiu
18,16 km ;
 Sat Munar
4,31 km;
 Sat Satu Mare
7,20 km ;
 Sat Sânpetru German
11,36 km.
TRANSPORTUL ÎN COMUN
Analiza situaŃiei de perspectiva Ńine seama de propunerile de dezvoltare ale dotărilor urbanistice si
ale retelei stradale.
În acest mod a rezultat că si în viitor, din punctul de vedere al transportului în comun pentru
comuna Secusigiu se mentine aceeasi legatura auto existenta.
Aceasta legatura este :
- Arad – Zădăreni – Bodrogul Nou – Călugăreni – Felnac – Sânpetru German – Munar –Secusigiu
– Satu Mare , traseu care se va mentine la cate trei curse pe zi tur-retur .
• Organizarea circulatiei feroviare
In situatia de viitor legatura feroviara a localitatilor aparŃinătoare comunei Secusigiu va fi
mentinuta cea existenta respectiv traseul CFR Arad- Zădăreni – Bodrogul Nou – Felnac – Sânpetru
German – Munar –Secusigiu – Satu Mare – Periam Port – Periam cu 5curse pe zi tur-retur.
Se propune ca pe viitor sa se modernizeze statile CFR
 Sânpetru German
 Munar
 Secusigiu
 Satu Mare
3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCłIONALĂ. BILANł TERITORIAL
Ca urmare a necesităŃilor de dezvoltare, precum şi pe baza concluziilor studiilor de fundamentare,
zonele funcŃionale existente pot suferi modificări în structura şi mărimea lor (amplasări de noi obiective,
amenajări sau reamenajări). De asemenea, s-au avut în vedere noile suprafeŃe de teren introduse în
intravilan la solicitarea consiliului local, suprafete ce reprezinta trupuri izolate,suprafete ce vor modifica
intravilanul existent.
Astfel, limita intravilanului localităŃilor s-a modificat,cu noile trupuri izolate, noua limită
incluzând toate suprafeŃele de teren ocupate de construcŃii şi amenajări, precum şi suprafeŃele necesare
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dezvoltării pe o perioadă de 10 ani. Propunerile privind noul intravilan şi relaŃia cu intravilanul existent
sunt justificate în piesele scrise şi figurate în piesele desenate.
Totalul suprafeŃei justificate pentru includerea în intravilanul propus, implică, după aprobarea
PUG, în baza actelor normative în vigoare, competenŃe diferite:
- până la 1,0ha intră în competenŃa Oficiului judeŃean pentru cadastrul agricol şi organizarea
teritoriului agricol;
- până la 100ha intră în competenŃa Ministerului Agriculturii şi AlimentaŃiei;
- peste 100ha intră în competenŃa Guvernului;
SuprafeŃele incluse în noul intravilan se scot din circuitul agricol prin efectul autorizaŃiei de
construire. Pentru toate terenurile din localităŃi destinaŃia este stabilită în funcŃie de destinaŃia lor actuală
sau propusă.
Zonele funcŃionale sunt determinate în funcŃie de activităŃile dominante aferente suprafeŃelor
respective de teren. Zonificarea funcŃională a intravilanului are ca scop stabilirea măsurilor de
reglementare a destinaŃiei tuturor terenurilor din localitate. La stabilirea zonelor funcŃionale s-a Ńinut cont
în măsura posibilităŃilor de activitatea dominantă a teritoriului. DificultăŃile unei împărŃiri corecte rezidă
din faptul că în localitaŃile aparŃinătoare comunei nu există zone funcŃionale distincte, unităŃile economice
(industriale, agricole, depozite); unităŃile comerciale şi cele administrativ bancare, se întrepătrund cu zona
de locuit. Aceste interferări de funcŃiuni nu permit delimitarea netă a fiecărei zone funcŃionale (intravilan
existent). În cadrul zonelor introduse în intravilan putem vorbi de o zonificare funcŃională a acestora (zonă
de agrement si recreere, zona pentru sport,zonă pentru constructii tehnico -edilitare, zonă de gospodărire
comunală), funcŃie de scopul pentru care se doreşte a fi introduse în intravilan.
ÎmpărŃirea intravilanului localităŃilor Secusigiu,Munar,Satu-Mare şi Sinpetru German în U.T.R.uri precum şi numerotarea lor s-a făcut în primul rând pentru intravilanul existent şi apoi pentru zonele
noi, introduse în intravilan. SituaŃia lor se prezintă în cadrul Regulamentelor Locale de Urbanism care
însoŃeşte acest Plan Urbanistic general. UnităŃile teritoriale de referinŃă au fost delimitate pe străzi sau
acolo unde a fost cazul, pe limite cadastrale. Concluziile asupra conceperii şi conformării zonelor,
subzonelor, ansamblurilor urbane s-au materializat, prin reglementările instituite în regulamentele de
urbanism.
În determinarea zonificării funcŃionale s-a menŃinut, în general, configuraŃia existentă a părŃilor ce
compun intravilanul, cu un trup principal (localitatea de reşedinŃă) şi trupuri izolate în teritoriu (localităŃi
componente, localităŃi aparŃinătoare, unităŃi economice etc.).
Se prezintă în continuare situaŃia actualizată a trupurilor izolate.
BilanŃul teritorial al zonelor cuprinse în intravilanul propus are la bază bilanŃul teritorial al
intravilanului existent, corectat cu mutaŃiilor de suprafeŃe între zonele funcŃionale sau majorat cu
suprafeŃele justificate pentru introducerea în intravilan.
Într-o formulă simplificată a bilanŃului teritorial al suprafeŃelor cuprinse în intravilanul propus,
situaŃia existentă se poate reflecta prin menŃinerea coloanelor 4 (suprafeŃe pe total) şi 5 (procente), la care
se adaugă suprafeŃele propuse pentru zonele funcŃionale şi procentele rezultate (prin corelare cu tabelul de
la pct. 2.7 al memoriului general)
Bilantul teritorial pe zone functionale este prezentat in tabelul urmator:
Zone funcŃionale

LOCUINłE ŞI FUNCłIUNI COMPLEMENTARE
UNITĂłI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE
UNITĂłI AGRO-ZOOTEHNICE
INSTITUłII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC
CĂI DE COMUNICAłIE ŞI TRANSPORT, din
care:
• rutier
• feroviar
SPAłII VERZI, SPORT, AGREMENT,
PROTECłIE
CONSTRUCłII TEHNICO-EDILITARE
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE

EXISTENT
SuprafaŃa
Procent
(ha)
% din total
intravilan
383,29
63,55
29,51
4,89
32,14
5,33
8,12
1,34

PROPUS
SuprafaŃa
Procent
(ha)
% din total
intravilan
383,12
62,98
29,51
4,85
32,14
5,28
8,12
1,37

104,00
3,30
1,76

17,25
0,55
0,29

104,00
3,30
4,21

17,09
0,54
0,69

1,58
16,33

0,26
2,71

2,64
18,44

0,43
3,03
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DESTINAłIE SPECIALĂ
TERENURI LIBERE
APE
PĂDURI
TERENURI NEPRODUCTIVE
TOTAL INTRAVILAN

17,03
6,00
603,06

2,83
1,00
100,00

17,03
6,00
608,51

2,80
0,98
100,00

Mărirea intravilanului s-a făcut cu următoarele suprafeŃe:
SUPRAFAłĂ TRUPURI IZOLATE NOI
LOCALITATE DE CARE
INTRODUSE ÎN INTRAVILAN (ha)
APARTINE
Secusigiu
TRUP A9-groapa de gunoi S=0,65
Secusigiu
TRUP A10-statie de epurare S=0,30
Munar
TRUP B6-teren de sport S=1,05
Munar
TRUP B7-groapa de gunoi S=0,49
Munar
TRUP B8-statie de epurare S=0,25
Satu-Mare
TRUP C7-teren de fotbal S=0,37
Satu-Mare
TRUP C8-groapa de gunoi S=0,32
Satu-Mare
TRUP C9-statie de epurare S=0,21
Sinpetru -German
TRUP D10-strand S=0,86
Sinpetru -German
TRUP D11-groapa de gunoi S=0,65
Sinpetru -German
TRUP D12-statie de epurare S=0,30
Compunerea intravilanului – situaŃie propusă
Intravilanul comunei Secusigiu este format din următoarele trupuri:
S= 226,77ha
1. Secusigiu
(reşedinŃa de comună)
S= 34,04ha
2. Munar
(sat aparŃinător)
S= 109,23ha
3. Satu-Mare
(sat aparŃinător)
S=177,02ha
4. Sinpetru-German
(sat aparŃinător)
Secusigiu
TRUP A1
− S=4,38 ha
− CIMITIR ORTODOX
TRUP A2
− S=0,10 ha
− SAIVAN
TRUP A3
− S=0,27 ha
− CANTON - I.E.I.L.I.F.
TRUP A4
− S=0,28 ha
− SAIVAN
TRUP A5
− S=0,12 ha
− SAIVAN
TRUP A6
− S=0,40 ha
− CIMITIR MIXT
TRUP A7
− S=0,40 ha
− DEPOZITARE
TRUP A8
− S=3,07 ha
− DEPOZITARE
TRUP A9
− S=0,65 ha
− GROAPA DE GUNOI
TRUP A10
− S=0,30 ha
− STATIE DE EPURARE
Munar
TRUP B1
− S=0,98 ha
− MANASTIREA BEZDIN
TRUP B2
− S=0,20 ha
− SAIVAN
TRUP B3
− S=4,50 ha
− ZONA INDUSTRIALA
TRUP B4
− S=1,90 ha
− CIMITIR MIXT
TRUP B5
− S=0,30 ha
− HALTA S.N.C.F.R
TRUP B6
− S=1,05 ha
− TEREN DE SPORT
TRUP B7
− S=0,49 ha
− GROAPA DE GUNOI
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TRUP B8
Satu-Mare
TRUP C1
TRUP C2
TRUP C3
TRUP C4
TRUP C5
TRUP C6

− S=0,25 ha

− STATIE DE EPURARE

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

TRUP C7
TRUP C8
TRUP C9

− S=0,37 ha
− S=0,32 ha
− S=0,21 ha

S=0,20 ha
S=1,36 ha
S=0,60 ha
S=0,29 ha
S=0,08 ha
S=8,10 ha

CANTON –I.E.I.L.I.F.
DEPOZITE
CIMITIR CATOLIC
CANTON –I.E.I.L.I.F.
HALTA S.N.C.F.R
ZONA
INDUSTRIE
DEPOZITE
− TEREN DE FOTBAL
− GROAPA DE GUNOI
− STATIE DE EPURARE

SI

Sinpetru-German
TRUP D1
− S=0,53 ha
− CANTON FORESTIER
TRUP D2
− S=0,35 ha
− CANTON FORESTIER
TRUP D3
− S=0,90 ha
− CANTON FORESTIER
TRUP D4
− S=0,72 ha
− CANTON O.G.A.
TRUP D5
− S=0,10 ha
− CANTON O.G.A.
TRUP D6
− S=0,60 ha
− TEREN DE SPORT
TRUP D7
− S=0,96 ha
− SAIVAN
TRUP D8
− S=9,08 ha
− S.C. AGROSPER SRL
TRUP D9
− S=1,20 ha
− LOCUINTE
TRUP D10
− S=0,86 ha
− STRAND
TRUP D11
− S=0,65 ha
− GROAPA DE GUNOI
TRUP D12
− S=0,30 ha
− STATIE DE EPURARE
C.C. cu cladiri
− S=14,03 ha
− TERENURI LIBERE
dezafectate
TOTAL TRUPURI IZOLATE PE ÎNTREAGA COMUNĂ S=61,45 HA
• INSTITUłII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC
Zona centrală, care are un caracter complex din punct de vedere funcŃional, este tratată ca atare.
Se impune amenajarea de dotări comerciale şi financiare, adecvate, moderne şi caracteristice. Astfel aici
se vor amplasa, alături de instituŃiile existente, sediile financiare, spaŃiile comerciale, unităŃi de prestări
servicii servicii, etc, prin reamenajarea şi remodelarea construcŃiilor existente, în special cu regim de
înălŃime parter.
Aceasta zona ocupa o suprafata de 8,12 ha ,reprezentand 1,34 %din total intravilan.
• ZONA DE LOCUINłE ŞI FUNCłIUNI COMPLEMENTARE
Zona de locuinte si functiuni complementare ocupa o suprafata de 383,12 ha,ceea ce reprezinta
62,98% din total intravilan propus.
Pentru intreaga comuna nu se prevad zone speciale pentru constructii de locuinte,zonele existente
pana la ora actuala satisfac cerintele pentru constructia de locuinte.
• ZONA UNITĂłILOR INDUSTRIALE ŞI DE DEPOZITARE
Aceasta zona ocupa o suprafata de 29,51 ha ;4,85% din total intravilan.In prezent capacităŃile de
producŃie şi spaŃiile de depozitare existente sunt de mică amploare şi răspândite haotic.
Nu se prevad zone speciale,platforme industriale in actualul P.U.G,suprafata destinata unitatilor
industriale si de depozitare ramane aceeasi ca si in situatia existenta.
Concluziile asupra conceperii şi conformării zonelor, subzonelor, ansamblurilor urbane s-au
materializat, prin reglementările instituite în regulamentele de urbanism.
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• ZONA DE SPAłII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECłIE
Zona de spatii verzi, parcuri,recreere si turism ocupa o suprafata de 4,21 ha,0,69% din total
intravilan.
In aceasta zona sunt cuprinse spatii de agrement si sport,de care dispun localitatile precum si spatii
verzi propuse in acest P.U.G. (plansa 03 –Reglementari )
Pentru localitatea Munar:
- un teren de sport situat în partea de sud a localităŃii în suprafaŃă de1,05 ha(trup B6); Se doreşte
realizarea unei baze sportive ( teren de sport cu gradene, vestiare, alte spaŃii anexe );
Pentru localitatea Satu-Mare
- un teren de fotbal situat în partea de est a localităŃii în suprafaŃă de 0,37 ha(trup C7);
Pentru localitatea Sinpetru German
- se doreşte amenajarea unui parc(spatii verzi plantate) în intravilanul comunei, în zona
centrala,cu suprafata de S=0,17 ha;
- spatii amenajate pentru strand în estul localitatii.(trup D 10) Terenul are o suprafaŃă de 0,86 ha;
Pentru aceste terenuri se instituie interdicŃie temporară de construire pănă la elaborarea P.U.Dului.
În toate localităŃile se propune realizarea reŃelei de alimentare cu apă curentă. În acest scop, pentru
fiecare dintre localităŃi se propune realizarea unui puŃ de captare a apei , precum si a unui rezervor. łinând
cont de respectarea normelor igienico-sanitare, aceste funcŃiuni vor avea un spaŃiu de protecŃie de 70 X 70
m şi se vor prevedea spaŃii verzi de protecŃie. Astfel de spaŃii verzi de protecŃie se vor prevedea şi în jurul
rampelor de gunoi ecologice.
• ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Cimitirele existente sunt suficiente ca şi suprafaŃă. Se impune luarea de măsuri în scopul asigurării
normelor de protecŃie sanitară.
Se propune realizarea de rampe de gunoi ecologice precum şi a unor puŃuri seci, cu respectarea
normelor de protecŃie sanitară în toate localităŃile componente. În acest scop se doreşte introducerea în
intravilan a următoarelor terenuri:
În localitatea Secusigiu:
- Trup A9, suprafaŃă S=0,65 ha, pentru realizarea rampei de gunoi;
În localitatea Munar:
- Trup B7, suprafaŃă S=0,49 ha, pentru realizarea rampei de gunoi;
În localitatea Satu-Mare:
- Trup C8, suprafaŃă S=0,32 ha, pentru realizarea rampei de gunoi;
În localitatea Sinpetru-German:
- Trup D11, suprafaŃă S=0,65 ha, pentru realizarea rampei de gunoi;
• ZONA DE CĂI DE COMUNICAłIE ŞI TRANSPORT
Majoritatea terenurilor nou introduse în intravilan (trupuri) se găsesc pe traseul unor drumuri
existente. Ponderea zonelor destinate căilor de transport şi comunicaŃie din total intravilan se regăsc în
tabelele anexate anterior.
Zona afectată căilor de comunicatie si transport feroviar nu îşi modifică limitele. Se va respecta în
continuare zona de protecŃie prevăzută prin lege.
• ALTE FUNCłIUNI
Această zonă cuprinde terenuri libere, ape, păduri, terenuri neproductive si ocupa o suprafata de
23,03 ha.(suprafata ce ramane neschimbata fata de situatia actuala)
3.8 MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE
Pentru evitarea inundatiilor produse , se vor executa canale de dirijare a apelor pluviale spre canale
deja existente.
Cunoscand locul si amploarea producerii fenomenelor naturale, prin masuri de prevenire se pot lua
masuri concrete:
-se impun lucrări de consolidări de mal şi de regularizare a unor cursuri de apă, care
prin inundaŃiile repetate duc la dagradarea unor terenuri
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Conform studiului : “ZONE DIN JUDETUL ARAD EXPUSE LA RISCURI NATURALE”
aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arad nr.26/2000 pe teritoriul comunei Secusigiu avem
conform vol II urmatoarele:
-Felnac- Secusigiu -sistem de desecare proiectat de IEELIF Timis in anul 1985 este in prezent in
executie.
Din punct de vedere administrativ, sistemul de desecare Felnac- Secusigiu este situat in judetul
Arad, in perimetrul cadastral al comunelor Secusigiu, Felnac si Vinga. Delimitarea acestui sistem este
urmatoarea:
-la nord de digul stang al raului Mures , intre km 43 +400-65+877
-la sud de sistemul de desecare Vinga – Biled- Berecsau
- la est de sistemul Arad – Fantanele
- la vest de digul transversal de compartimentare care este
limita intre judetele Arad si Timis.
Din punct de vedere hidrografic, sistemul face parte din BH Mures Inferior.
In cadrul perimetrului sistemului se realizeaza urmatoarele capacitati:
- desecari noi 5817 ha
- completari desecari 4.350 ha
- regularizari de albii 35,5 km
- drenaj subteran 230 ha
Schema hidrotehnica de evacuare a apelor tine seama de :
-Conditiile de evacuare gravitationala existente in aval de dig transversal, fara modificarea
regimului de scurgere pe Aranca, in aval de digul transversal.
-Folosirea tuturor lucrarilor existente in sistem care sunt corespunzatoare si care se pot racorda la
schema de evacuare a apelor.
-Evacuarea apelor in raul Mures , prin pompare in perioadele cand nu este posibila scurgerea
gravitationala a apelor in aval pe Aranca sau este depasita capacitatea de transport a conductei stavilar
existenta in digul transversal.
- Mentinerea evacuarii gravitationale pe Aranca, aval de digul transversal, la capacitatea existenta
a conductei stavilar.
- Evacuarea gravitationala a apelor din zonele depresionare inchise sub forma decrovuri sau
privaluri se realizeaza prin canale tertiare( ordin III siIV) cu desecare gravitationala in canale secundare
(ordin II-III) cu desecare gravitationala in canale principale cu desecare gravitationala in colectorul
principal Timis-Aranca si prin aceasta, fie numai gravitational in aval de digul transversal (apele mici si
mijlocii de vara) , fie mixt: gravitational in limita capacitatii de transport a conductei stavilar si prin
pompare(pentru diferenta de debit afluent in functie de starea apelor interne).
Evacuarea prin pompare se realizeaza prin SP Satu- Mare, de Q =2,5 mc/ s si SP Secusigiu de Q=
3,65 mc/s.
SP Satu-Mare este amplasata langa digul stang al Muresului, km 43+650 iar SP Secusigiu,
amplasata langa digul raului Mures la Km 50+200, statii care deseaca apele in raul Mures.
Reteaua de canale proiectata se compune din colectorul principal Timis- Aranca, in lungime de 30
km, cu traseu sinuos care urmareste o vale naturala(vechi brat al Muresului), canala colectoare principale
(CCP) in lungime de 43,7 km ,canale colectoare secundare (CCS,TA,TAL) in lungime de 138,7 km si
canale tertiare in lungime de 59,4 km.
Lungimea totala a retelei de canale de desecare este de 242 km realizand o densitate medie de 2,75
km/kmp.
Lucrari de drenaj tubular cu rol de regularizare a regimului de apa in exces in sol s-a prevazut pe
suprafata de 230 ha.suprafetele pe care s-a propus drenajul sunt situate pe zone depresionare unde solurile
au textura argilo- lutoasa si luto- argiloasa slab permeabile si cu apa freatica in perioadele ploioase situata
la adancimea cuprinsa intre 0-0,5 m. datorita faptului ca aceste suprafete sunt in contact prelungit cu
excesul de umiditate, solurile invecinate sunt lacovistile si inmlastinirile foarte slab productive.Drenajul
pe 230 ha a fost propus pentru executie ca prima etapa, urmand ca in etapa a doua suprafata sa fie extinsa
cu 460 ha ca lucrare de completare a sistemului.
Pe langa drenaj in completarea si modernizarea sistemului s-au propus lucrari de regularizare,
nivelare- modelare pe suprafata de 800 ha, intrucat in documentatie a fost prevazuta numai imprastierea
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pamantului excavat din canalele sapate cu deplasari care sa nu depaseasca 50 m, nerealizandu-se o
nivelare - –odelare optima.
Intrucat unitatile agricole , din lipsa de fonduri n nu au executat lucrarile pedoameliorative ca si
masuri de mentinere si ridicare a potentialului productiv a solului s-a propus completare cu lucrari de
scarifare pe suprafata de 2.600 ha, aplicare amendamente cu fosfogips pe 110 ha.
Drumurile de acces in speta la statiile de pompare si vadurile hidrotehnice sunt drumuri de
exploatare agricola, neconsolidate care, in perioadele ploioase devin impracticabile, se impune
consolidarea acestora pe o lungime de 15 km.
Din cele aratate mai sus reiese necesitatea completarii sistemului cu urmatoarele lucrari :
- Drenaj 450 ha
- Nivelare – modelare 800 ha
- Scarificari 2600 ha
- Amendamente 110 ha
- Modernizari retele de circulatie 15 ha
In ceea ce priveste suprafetele expuse la inundatii o caracteristica pentru raul Mures este
perioada de 10- 15 zile cat dureaza stagnarea apelor pe suprafetele expuse la inundatii, aceasta datorita
vitezei mici de propagare a undei de viituri.
La eroziunile de mal avansul annual se poate aprecia ca 1 ml/ an .
Fenomene de inzapezire – DJ 682 – Felnac-Munar-Secusigiu.
In ceea ce priveste zonele protejate sanitar, intra zonele ocupate de statiile de epurare si rampele de
gunoi
In cadrul Regulamentului local de urbanism sunt enuntate reglementari specifice unitatilor
teritoriale de folosinta astfel:
-sunt precizate distante si raze de protectie;
-influiente ale factorilor climatici asupra dezvoltarii urbane;
-latimi de culoare tehnice de protectie si exploatare tehnico – edilitara;
-retrageri obligatorii fata de zone productive;
-amenajari de spatii verzi;
-perdele de protectie;
-interdictii temporare si definitive de construire.
3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE
• Gospodărirea apelor
Pentru protejarea digului Mureş se propune banchetarea digului.
Se vor repara şi echipa corespunzător cantoanele de observaŃie din zonă.
Se propune regularizarea pârâului Aranca, şi descărcarea bălŃilor de lângă Satu Mare.
Canalele de desecare şi irigaŃii vor fi decolmatate şi reabilitate.
• Alimentare cu apă
Pentru toate localităŃile din comuna Secusigiu se va realiza alimentarea cu apă centralizată la
obiectele necesare astfel:
Pentru Secusigiu
− Necesarul de apă este: 50,93 mc/h = 14,40 l/s
− Rezervorul de înmagazinare V = 215 mc
− Debitul de refacere al rezervei intangibile QRI = 8,95 mc/h = 2,48 l/s
Pentru Munar
− Necesarul de apă este: 18,11 mc/h = 5,03 l/s
− Rezervorul de înmagazinare V = 100 mc
− Debitul de refacere al rezervei intangibile QRI = 4,04 mc/h = 1,12 l/s
Pentru Satu Mare
− Necesarul de apă este: 28,47 mc/h = 7,90l/s
− Rezervorul de înmagazinare V = 115 mc
− Debitul de refacere al rezervei intangibile QRI = 4,75 mc/h = 1,31 l/s
Pentru Sânpetru German
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− Necesarul de apă este: 46,29 mc/h = 12,85 l/s
− Rezervorul de înmagazinare V = 150 mc
− Debitul de refacere al rezervei intangibile QRI = 6,25 mc/h = 1,73 l/s
Pentru Sânpetru German şi Satu Mare se vor executa gospodării de apă separate, iar pentru Munar
şi Secusigiu o gospodărire de apă comună, în localitatea Munar.
În toate localităpŃle se vor executa reŃele de apă, care să asigure necesarul de apă pentru consum
menajer şi incendiu, pe toate străzile (uliŃele).
Sursa de apă pentru toate localităŃile vor fi puŃurile forate la 90-100m adâncime.
Dacă apa captată nu corespunde din punct de vedere al posibilităŃilor, aceasta va fi tratată
corespunzător.
Toate lucrările de alimentare cu apă sunt prioritare.
• Canalizare
În toate localităŃile se vor înfiinŃa sistem centralizat de canalizare, au reŃele stradale, staŃii de
pompare în zonele din care apa nu poate fi evacuată gravitaŃional şi staŃii de epurare, din care apa epurată
va fi evacuată în pârâul Aranca.
StaŃiile de epurare se vor executa pentru fiecare localitate la debitele rezultate după cum urmează:
− pentru Secusigiu
Qu = 40,73 mc/h = 11,31 l/s
− pentru Munar
Qu = 14,48 mc/h = 4,02 l/s
− pentru Satu Mare
Qu = 28,77 mc/h = 6,32 l/s
− pentru Sânpetru German
Qu = 37,03 mc/h = 10,28 l/s
Seva executa reŃele de canalizare menajeră pe toate străzile unde va fi asigurată alimentarea cu apă
potabilă.
Toate lucrările de canalizate menajeră sun prioritare.
Apele pluviale vor fi dirijate prin rigole şi şanŃuri la canalele de desecare sau pârâul Aranca.
BREVIAR DE CALCUL
Conform N.P. 66/2001, STAS 1478/90 şi STAS 1846/90pentru dezvoltarea localităŃii în 25 de ani
• LOCALITATEA SECUSIGIU
I) ALIMENTARE CU APĂ
− populaŃia totală 3.000 locuitori - din care:
− 20% cu instalaŃii interioare - cu preparare locală a apei calde - 600 locuitori
− pentru 2.400 locuitori reŃele noi din care:
• 70% cu cişmele stradale = 1.680 locuitori
720 locuitori
• 30% cişmele în curŃi =
− în unităŃile social economice =
120 persoane
− animale luate în calcul
• bovine
400 capete
• cabaline
20 capete
• porcine
2.000 capete
1. Necesarul de apă pentru consumatorii din cişmele stradale este:
Qc=Kzi(Kog×Qora med.g+Qora med.a) (mc/h)
Qora med g=N1×qsp/24×1.000 (mc/h)
N1= număr de locuitori = 1.680
Qora med g = 50 l/om zi
Qora med g = 1.680×50/24×1.000 = 3,5mc/h ⇒ Kog = 2,68
400 × 60 × 20 × 50 + 2.000 × 30
Qora med a =
= 3,54mc/h ⇒ Koa = 2,65
24 × 1.000
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Qzi mediu = 1,3 pentru animale
Qc = 1,3(2,68×3,5)+1,3(2,65×3,54) = 12,19+12,20= 24,39mc/h

2. Necesarul de apă pentru cişmele în curŃi
Qc=Kzi(Kog×Qora med.g) (mc/h)
Qora med g=Kog(720×80+120×20)/24×1.000 = 2,5mc/h
Qora med g = 32,5 = 7,5 mc/h ⇒ Kog = 3
Qc = 1,25×7,5 = 9,37mc/h
3. Necesarul de apă pentru locuitorii ci instalaŃii interioare = 600 persoane
Qc=Kzi(Kog×Qora med.g) (mc/h)
Qora med g=N1×qsp/24×1.000 (mc/h)
Qora med g = 600×170/24×1.000 = 4,25 mc/h ⇒ Kog = 2,44
Qc = 1,25×2,44×4,25 = 12,96mc/h
Qc total = 124,39+9,37+12,96 = 46,72 mc/h
4. Necesarul de apă pentru nevoile sistemului de alimentare cu apă este de ≈ 2%
46,72×0,02 = 0,93 mc/h
5. Necesarul de apă pentru acoperirea pierderilor în reŃea este de 7%:
46,72×0,07 = 3,27 mc/h
Necesarul total de apă este:
46,72+0,93+3,27 = 50,92 mc/h = 14,40 l/s
6. Necesarul de apă pentru combaterea incendiilor este de 5 l/s în două jeturi - timp de 3 ore,
cu rezervă de apă de 108mc conform articol 3.2.6. din NP 66/2001.
7. Necesarul de apă la utilizator pe durata stingerii focului este:
V.cons = a×Q o max × Te (mc)
a = 0,7
Te = 3 ore
Q o max = 50,92 mc/h
V cons = 0,7×50,92×3 = 106,93
8. Necesarul de apă ce trebuie înmagazinat este:
VRI = Vi+Vcons (mc)
VRI = 108+106,93 = 214,93 mc ≈ 215mc
VRI 215
QRI =
=
=8,95 mc/h = 2,48 l/s
TRI 24
II) CANALIZARE
Debitul de calcul pentru canalizare menajeră se stabileşte conform STAS 1846/90 cu formula
Qu= 0,8 × Qs mc/h în care Qs = debitul cerinŃei de apă
Qu= 0,8×50,92 = 40,73 mc/h = 11,31 l/s
• LOCALITATEA MUNAR
I) ALIMENTARE CU APĂ
− populaŃia totală 800 locuitori - din care:
• 70% vor avea alimentare cu apă prin cişmele stradale = 560 locuitori
• 30% vor avea alimentare cu apă cişmele în curŃi = 240 locuitori
• persoane în unităŃi social culturale = 80 locuitori
− animale luate în calcul
©2002, PROIECT ARAD S.A.

69

•
•
•

bovine
cabaline
porcine

100 capete
20 capete
600 capete

1. Necesarul de apă pentru consumatorii din cişmele stradale este:
Qc 1=Kzi(Kog×Qora med.g+Koa +Qora med.a) (mc/h)
Qora med g=N1×qsp/24×1.000 (mc/h)
N1= 560 locuitori
qsp= 50 l/om zi
Qora med g = 560×50/24×1.000 = 1,16 mc/h ⇒ Kog = 3,78
Qora med a = ∑Ns a×qsa/24×1.000 (mc/h)
Qora med a =(100×60+20×50+600×30)/24×1.000 = 1,041 mc/h ⇒ K0a = 4,08
Kzi mediu pentru animale = 1,3
Qc = 1,3(3,78×1,16+4,08×1,041) = 11,20 mc/h
2. Necesarul de apă pentru consumatorii cu cişmele în curŃi
Qc2=Kzi(Kog×Qora med.g) (mc/h)
Qora med g=(240×80+80×20)/24×1.000 = 0,86 mc/h ⇒ Kog = 5,05
Qc2 = 1,25×5,05×0,86 = 5,42 mc/h
Necesarul de apă pentru consumul de utilizator este :
Qc T = Qcl+Qcv2 = 11,20+5,42 = 16,62 mc/h = 4,61 l/s
3. Necesarul de apă pentru nevoile sistemului de alimentare cu apă este de ≈ 2%
16,62×0,02 = 0,33 mc/h
4. Necesarul de apă pentru acoperirea pierderilor în reŃea este de 7%:
16,62×0,07 = 1,16 mc/h
Necesarul de apă (cerinŃa) este:
Qc = 16,62+0,33+1,16 = 18,1 mc/h = 5,03 l/s
5. Necesarul de apă pentru combaterea incendiilor este de 5 l/s - timp de 3 ore, cu realizarea
unei rezerve de 54mc, conform articol 3.2.6. din NP 66/2001.
6. Necesarul de apă pentru consumul la utilizator, pe durata incendiului se stabileşte conf.
SR-1347-1-95
V.cons = a×Q o max × Te (mc)
a = 0,7
Te = 3 ore
Q o max = 18,11 mc/h
V cons = 0,7×18,11×3 = 43,46 ≈ 43mc
7. Rezerva intangibilă de apă:
VRI = Vi+Vcons (mc) :
VRI = 54+43 = 97 mc
8. Debitul de refacere al rezervei de apă este:
VRI 97
QRI =
=
=4,04 mc/h = 1,12 l/s
TRI 24
II) CANALIZARE
Debitul de calcul pentru canalizare menajeră se stabileşte conform STAS 1846/90 cu formula
Qu= 0,8 × Qs mc/h în care Qs = debitul cerinŃei de apă
Qu= 0,8×18,11 = 14,48 mc/h = 4,02 l/s
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• LOCALITATEA SATU MARE
I) ALIMENTARE CU APĂ
− populaŃia totală 1.500 locuitori - din care:
• 70% vor avea alimentare cu apă prin cişmele stradale = 1.050 locuitori
• 30% vor avea alimentare cu apă cişmele în curŃi = 450 locuitori
• persoane în unităŃi social culturale = 120 locuitori
− animale luate în calcul
• bovine
300 capete
• cabaline
20 capete
• porcine
1.000 capete
6. Necesarul de apă pentru consumatorii din cişmele stradale este:
Qc 1=Kzi(Kog×Qora med.g+Koa +Qora med.a) (mc/h)
Qora med g=N1×qsp/24×1.000 (mc/h)
N1= 1.050 locuitori
qsp= 50 l/om zi
Qora med g = 1.050×50/24×1.000 = 2,81 mc/h ⇒ Kog = 2,10 conform tabel 1
Qora med a = ∑Ns a×qsa/24×1.000 (mc/h)
qs a1 = 60 l/cap×zi
qs a2 = 50 l/cap×zi
qs a3 = 30 l/cap×zi
Qora med a =(300×60+20×50+1000×30)/24×1.000 = 2,04 mc/h ⇒ K0a = 3,20
Kzi mediu pentru animale = 1,3; Kzi pentru consumatori = 1,3
Qc = 1,3(2,90×2,81+3,20×2,04) = 19,05 mc/h

7. Necesarul de apă pentru consumatorii cu cişmele în curŃi
Qc2=Kzi(Kog×Qora med.g) (mc/h) Kzi = 1,25
Qora med g=(450×80+120×20)/24×1.000 = 1,6 mc/h
Kog = 3,54
Qc2 = 1,25×3,54×1,6 = 7,08 mc/h
Necesarul de apă pentru consumul de utilizator este :
Qc = Qcl+Qcv2 = 19,05+7,08 = 26,13 mc/h
8. Necesarul de apă pentru nevoile sistemului de alimentare cu apă este de ≈ 2%
26,13×0,02 = 0,52 mc/h
9. Necesarul de apă pentru acoperirea pierderilor în reŃea este de 7%:
26,13×0,07 = 1,82 mc/h
Debitul total (cerinŃa de apă) este:
26,13+0,52+1,82 = 28,47 mc/h = 7,90 l/s
10. Necesarul de apă pentru combaterea incendiilor este de 5 l/s - timp de 3 ore, cu realizarea
unei rezerve de 54mc, conform articol 3.2.6. din NP 66/2001.
11. Necesarul de apă pentru consumul la utilizator, pe durata incendiului se stabileşte conf.
SR-1347-1-95
V.cons = a×Q o max × Te (mc)
a = 0,70
Te = 3 ore
Q o max = 28,47 mc/h
V cons = 0,70×28,47×3 = 59,78 ≈ 60mc
12. Necesarul de apă ce trebuie înmagazinat este
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VRI = Vi+Vcons (mc) :
VRI = 54+60 = 214,93 mc ≈ 114mc
13. Debitul de refacere al rezervei de apă este:
VRI 114
QRI =
=
=4,75 mc/h = 1,31 l/s
TRI 24

II) CANALIZARE
Debitul de calcul pentru canalizare menajeră se stabileşte conform STAS 1846/90 cu formula
Qu= 0,8 × Qs mc/h în care Qs = debitul cerinŃei de apă
Qu= 0,8×28,47 = 22,77 mc/h = 6,32 l/s
• LOCALITATEA SINPETRU GERMAN
I) ALIMENTARE CU APĂ
− populaŃia totală 2.500 locuitori - din care:
• 20% cu instalaŃii interioare cu preparare locală a apei calde = 500 locuitori
restul de 2.000 locuitori:
• 70% cu apă cişmele stradale = 1.400 locuitori
• 30% cu cişmele în curte = 600 locuitori
• persoane în unităŃi social culturale = 100 persoane
− animale luate în calcul
• bovine
350 capete
(Nsa-1)
• cabaline
20 capete
(Nsa-2)
• porcine
1.500 capete
(Nsa-3)
1. Necesarul de apă pentru consumatorii din cişmele stradale este:
Qc 1=Kzi(Kog×Qora med.g+Koa +Qora med.a) (mc/h)
Qora med g=N1×qsp/24×1.000 (mc/h)
N1= 1.400 locuitori
qsp= 50 l/om zi
Qora med g = 1.400×50/24×1.000 = 2,91 mc/h ⇒ Kog = 2,85
Qora med a = ∑Ns a×qsa/24×1.000 (mc/h)
qs a-1 = 60 l/cap×zi
qs a-2 = 50 l/cap×zi
qs a-3 = 30 l/cap×zi - conform tabel 2
Qora med a =(350×60+20×50+1500×30)/24×1.000 = 2,79 mc/h ⇒ K0a = 3,10
Kzi = 1,3; Kzi mediu pentru animale = 1,3
Qc-1 = 1,3(2,85×2,91+3,10×2,79 = 22,08 mc/h
2. Necesarul de apă pentru consumatorii cu cişmele în curŃi
Qc-2=Kzi(Kog×Qora med.g) (mc/h) Kzi = 1,25
Qora med g=(600×80+100×20)/24×1.000 = 2,08 mc/h ⇒ Kog = 3,22
Qc-2 = 1,25×3,22×2,08 = 8,37 mc/h
3. Necesarul de apă pentru locuitorii ci instalaŃii interioare = 500 locuitori
Qc=Kzi(Kog×Qora med.g) (mc/h)
Qora med g=N1×qsp/24×1.000 (mc/h)
qsp = 170 l/om.zi - conform STAS 1478/90
Qora med g = 500×170/24×1.000 = 3,54 mc/h ⇒ Kog = 2,72
Qc-3 = 1,25×2,72×3,54 = 12,03 mc/h
Necesarul de apă pentru consumul la utilizator este:
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Qc = Qc1+ Qc2+ Qc3 = 22,08+8,37+12,03 = 42,48 mc/h
4. Necesarul de apă pentru nevoile sistemului de alimentare cu apă este de ≈ 2% = 0,84mc/h
5. Necesarul de apă pentru acoperirea pierderilor în reŃea este de 7% = 2,97 mc/h
Necesarul total de apă este:
42,48×0,84×2,97 = 46,29 mc/h = 12,85 l/s
6. Necesarul de apă pentru combaterea incendiilor este de 5 l/s - timp de 3 ore, cu realizarea
unei rezerve de 54mc, conform articol 3.2.6. din NP 66/2001.
7. Necesarul de apă pentru consumul la utilizator, pe durata incendiului se stabileşte conf.
SR-1347-1-95
V.cons = a×Q o max × Te (mc)
a = 0,70
Te = 3 ore
Q o max = 46,29 mc/h
V cons = 0,70×46,29×3 = 97,20 mc
8. Rezerva intangibilă de apă:
VRI = Vi+Vcons (mc) :
VRI = 54+97,20 = 151,20 mc ≈ 150mc
9. Debitul de refacere al rezervei de incendiu este:
VRI 150
QRI =
=
=6,25 mc/h = 1,73 l/s
TRI 24
II) CANALIZARE
Debitul de calcul pentru canalizare menajeră se stabileşte conform STAS 1846/90 cu formula
Qu= 0,8 × Qs mc/h în care Qs = debitul cerinŃei de apă
Qu= 0,8×46,29 = 37,03 mc/h = 10,28 l/s
• Alimentare cu energie electrică
-LOCALITATEA SECUSIGIU
Având în vedere situaŃia existentă şi propunerile de urbanism făcute, se propune, pe lângă
amplificarea unor posturi de transformare, amplasarea unui post de transformare 20/0,4 kV nou la staŃia
de epurare şi racordul aerian de 20 kV aferent în lungime de 0,5 km.
-LOCALITATEA MUNAR
Având în vedere situaŃia existentă şi propunerile de urbanism făcute, se propune, pe lângă
amplificarea unor posturi de transformare, amplasarea unui post de transformare 20/0,4 kV nou la staŃia
de epurare şi racordul aerian de 20 kV aferent în lungime de 0,5 km.
-LOCALITATEA SATU-MARE
Având în vedere situaŃia existentă şi propunerile de urbanism făcute, se propune, pe lângă
amplificarea unor posturi de transformare, amplasarea unui post de transformare 20/0,4 kV nou la staŃia
de epurare şi racordul aerian de 20 kV aferent în lungime de 0,3 km.
-LOCALITATEA SÂNPETRU-GERMAN
Având în vedere situaŃia existentă şi propunerile de urbanism făcute, se propune, pe lângă
amplificarea unor posturi de transformare, amplasarea unui post de transformare 20/0,4 kV nou la staŃia
de epurare şi racordul aerian de 20 kV aferent în lungime de 0,1 km.
• TelecomunicaŃii
-LOCALITATEA SECUSIGIU
ROMTELECOM SA – DTc Arad, în planul de investiŃii pe anul 2002, are propusă dezvoltarea şi
fiabilizarea comunicaŃiilor pentru această comună şi satele aparŃinătoare, atât în ce priveşte creşterea
gradului de telefonizare şi rezolvarea cererilor, cât şi în ce priveşte oferirea de noi servicii şi accesul la
automatul internaŃional. Principalele investiŃii propuse a se realiza în anul 2002: lucrări de amplasare
containere pentru echipamentele de comutaŃie telefonică pe domeniul public, lucrări de modernizare şi
extindere reŃele telefonice locale, desfiinŃări de linii telefonice aeriene şi instalarea unui cablu telefonic cu
fibre optice de-a lungul DJ682.
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Pentru localitatea Secusigiu este prevăzut a se instala un cablu telefonic cu fibre optice şi o
centrală telefonică digitală de 250 linii, iar gradul de telefonizare asigurat, la ocuparea capacităŃii CTD,
este de 12% (raportat la numărul de locuitori).
În privinŃa reŃelelor telefonice locale sunt necesare lucrări de reparaŃii şi de extindere.
-LOCALITATEA MUNAR
Pentru localitatea Munar este prevăzut a se instala un cablu telefonic cu fibre optice, conectarea la
CTD Secusigiu şi construirea unei reŃele locale noi, iar gradul de telefonizare asigurat, la satisfacerea
cererilor existente în evidenŃă, este de 24% (raportat la numărul de locuitori).
-LOCALITATEA SATU-MARE
Pentru localitatea Sânpetru-German este prevăzut a se instala un cablu telefonic cu fibre optice şi o
centrală telefonică digitală de 120 linii, iar gradul de telefonizare asigurat, la ocuparea capacităŃii CTD,
este de 12% (raportat la numărul de locuitori).
În privinŃa reŃelelor telefonice locale sunt necesare lucrări de reparaŃii şi de extindere.
-LOCALITATEA SÂNPETRU-GERMAN
Pentru localitatea Sânpetru-German este prevăzut a se instala un cablu telefonic cu fibre optice şi o
centrală telefonică digitală de 120 linii, iar gradul de telefonizare asigurat, la ocuparea capacităŃii CTD,
este de 6% (raportat la numărul de locuitori).
În privinŃa reŃelelor telefonice locale sunt necesare lucrări de reparaŃii şi de extindere.
• Alimentare cu căldură
În ideea înfiinŃării de reŃele de gaze naturale, încălzirea imobilelor se va realiza treptat pe acest
combustibil, în instalaŃii individuale.
• Alimentare cu gaze naturale
La gospodăriile din comuna Secusigiu gazele naturale sunt propuse pentru încălzire (pe timp de
iarnă) şi prepararea hranei la bucătării (gătit).
Conform datelor deŃinute referitoare la numărul de gospodării, debitele instalate (estimate) ale
localităŃilor sunt următoarele:
− localitatea Secusigiu:
di = 244 Nmc/h
− localitatea Munar:
di = 426 Nmc/h
− localitatea Satu Mare:
di = 706 Nmc/h
− localitatea Sânpetru German:
di = 822 Nmc/h
Debitul total instalat pentru localitatea Secusigiu şi satele aparŃinătoare este estimat la
Qit=2.198Nmc/h.
Alimentarea cu gaze naturale a acestor localităŃi s-ar putea realiza prin executarea unui racord de
înaltă presiune din conductele existente din apropierea localităŃii Călacea.
Dar, această soluŃie presupune investiŃii foarte mari, ceea ce în prezent nu se justifică din punct de
vedere economic.
O posibilă soluŃie de alimentare cu gaze a comunei Secusigiu ar fi, din conductele de gaze de
sondă existente în această zonă.
În acest sens "S.N.P. PETROM S.A." Sucursala PETROM TIMIŞOARA - Schela Arad are realizat
un studiu pentru alimentarea cu gaze de sondă a unor localităŃi din apropiere precum Pecica, Semlac,
Şeitin.
În vederea elaborării unei soluŃii de alimentare cu gaze de sondă a comunei Secusigiu (şi a satelor
aparŃinătoare) vă rugăm luaŃi legătura cu primăriile acestor comune şi cu SNP PETROM S.A. - Schela
Arad.
Conform P.A.T.J. Arad se propune prelungirea conductei de transport gaze –inalta presiune
dinspre Zadareni spre Secusigiu.Aceasta prevedere include extinderea retelelor de gaze catre noi localitati
cum ar fi :Felnac,Sanpetru German si Secusigiu, in etapa a II-a de dezvoltare propusa pentru anii 20052010.(aprobat. cu H.C.J. Nr. 91/23.08.2002)
• Gospodărie comunală
Având în vedere că la ora actuală depozitarea gunoaielor se face în mod neorganizat în zone de la
periferia localităŃilor se propune educarea locuitorilor în activitatea de strângere a gunoaielor - selectarea
gunoaielor (sticlă, hârtie, plastic. etc.) şi depozitarea corespunzătoare a gunoaielor în locurile amenajate
cu o structură geologică adecvată .
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− TRUPURI IZOLATE-realizarea rampelor de gunoi aferente fiecarei localitati in parte.
În localitatea Secusigiu:- Trup A9, suprafaŃă S=0,65 ha,
În localitatea Munar:- Trup B7, suprafaŃă S=0,49 ha,
În localitatea Satu-Mare:- Trup C8, suprafaŃă S=0,32 ha
În localitatea Sinpetru-German:- Trup D11, suprafaŃă S=0,65 ha,
In ceea ce priveste cimitirele suprafata acestora ramane neschimbata si nici nu se prevede un nou
cimitir in intravilan.

3.10

PROTECłIA MEDIULUI

− între unităŃile economice existente şi zona de locuinŃe nu există zone de protecŃie, unităŃile
economice funcŃionând în general în clădiri existente (în general locuinŃe), a căror funcŃiune
a fost schimbată;
− în localităŃile componente ale comunei, nu există suficiente spaŃii verzi şi nici spaŃii verzi de
protecŃie între zona de locuit şi cimitire;
În concordanŃă cu disfuncŃionalităŃile aminite la paragraful 2.10 ( Probleme de mediu –
DisfuncŃionalităŃi ), ca şi măsuri de protecŃia mediului, se fac următoarele recomandări:
• Depozitarea controlată a deşeurilor menajere şi industriale.
- În acest sens s-a propus prin prezenta documentaŃie realizarea de rampe de gunoi ecologice, cu
respectarea normelor de protecŃie sanitară, în toate localităŃile componente. Această măsură trebuie
dublată de acŃiuni de educarea locuitorilor în activitatea de strângere a gunoaielor - selectarea
gunoaielor (sticlă, hârtie, plastic. etc.) şi depozitarea corespunzătoare a gunoaielor în locurile
amenajate;
- În cadrul acŃiunii de modernizare a serviciului de salubritate, îmbunătăŃirea stării de curăŃenie a
străzilor, spaŃiilor publice. Aducerea tuturor pieŃelor la nivel de dotare, organizare, salubritate
corespunzătoare sfârşitului de secol, lichidarea zonelor de comerŃ, stradal care constituie surse de
infecŃie, insalubritate şi de aspect estetic necorespunzător. MenŃionăm că în prezent poluarea
reprezentată de activităŃile industriale este neânsemnată ca pondere;
- lichidarea rampelor ilegale de depozitare a gunoiului, paralel cu îmbunătăŃirea sistemului de
colectare a gunoiului menajer, dotarea şi organizarea corespunzătoare a unui serviciu modern de
salubritate;
• Epurarea şi preepurarea apelor uzate;
- în cazul puŃurilor de captare a apei potabile, se recomandă ca în viitor autorităŃile locale, să
interzică pe suprafeŃele învecinate acestor puŃuri tratamente poluante în agricultură precum şi
fertilizările cu îngrăşăminte naturale sau artificiale, să fie limitate. În acest sens se instituie zonele
de protecŃie severă în jurul puŃurilor de captare a apei potabile precum şi în cazul rezervoarelor de
apă. În vedere protejarea bazinului hidrografic împotriva poluării, se propune realizarea de staŃii de
epurare ecologice în fiecare din localităŃile aparŃinătoare;
- se propune de asemenea realizarea în perspectivă a sistemului de canalizare în toate localităŃile;
• Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare majoră ( emisii, deversări )
- înlăturarea fenomenelor de poluare provenite de la îngrăşămintele chimice, echilibrarea
aprovizionării solurilor cu elemente se poate realiza numai pe baza cunoaşterii stării de asigurare
cu azot, fosfor şi potasiu şi a indicilor agrochimici necesari calculării dozelor optime economice
(care sunt în acelaşi timp şi optim ecologice) şi prin aplicarea strictă a acestor doze.
- În domeniul poluării solului cu pesticide trebuie ca la tratamente, obiectivul principal să fie nu
eradicarea dăunătorilor, ci menŃinerea lor la un nivel care nu se produc pierderi păgubitoare din
punct de vedere economic;
- în prezent poluarea reprezentată de activităŃile industriale este neânsemnată ca pondere, astfel că în
prezent nu există emisii poluante; Se interzice dezvoltarea industriilor mari şi a industriilor
poluante în apropierea zonelor de locuit;
- in ceea ce priveste poluarea aerului:
-interzicerea dezvoltarii industriilor mari si a industriilor poluante in apropierea zonelor de locuit;
-protejarea si ingrijirea spatiilor verzi existente;
-realizarea unor perdele forestiere de protectie
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Avand in vedere ca la ora actuala depozitarea gunoaielor se face in mod neorganizat in zone de la
periferia localitatilor se propune educarea locuitorilor in activitatea de strangere a gunoaielor - selectarea
gunoaielor( sticla , hartie, plastic, etc.) si depozitarea corespunzatoare a gunoaielor in locurile amenajate
cu o structura geologica adecvata.
Se propune amenajarea de rampe ecologice de depozitare a gunoaielor menajere pentru fiecare
localitate in parte.
Acestea sunt trupuri izolate:
In localitatea Secusigiu :-Trup A9, suprafata S= 0,65 ha,
In localitatea Munar:-Trup B7, suprafata S= 0,49 ha,
In localitatea Satu-Mare :-Trup C8, suprafata S= 0,32 ha,
In localitatea Sinpetru- German :-Trup D11, suprafata S= 0,65 ha,
• Organizarea sistemelor de spaŃii verzi
- realizarea de zone de protecŃie între unităŃile economice existente şi zona de locuinŃe;
- realizarea de spaŃii verzi de protecŃie între zonele de locuit şi cimitire;
- întreŃinerea spaŃiilor verzi existente;
- in localitatea Sanpetru- German se doreste amenajarea unui parc in zona centrala;
• Zone protejate; Zone propuse pentru refacere peisagistică şi reabilitare urbană
Consideram necesara protejarea cladirilor declarate monumente de arhitectura sau arheologice din
cadrul teritoriului administrativ al comunei. Zonele sunt evidentiate in plansele:01A- Incadrare in teritoriu.
32.080/03.AReglementari urbanistice zonificare- localitatea Secusigiu
32.080/03.BReglementari urbanistice zonificare- localitatea Munar
32.080/03.CReglementari urbanistice zonificare- localitatea Satu-Mare
32.080/03.DReglementari urbanistice zonificare- localitatea Sinpetru-German
În aceste planşe sunt marcate zonele de protecŃie a monumentelor istorice ,de arhitectură,
arheologice sau cu valoare peisagistica precum şi zonele de protecŃie sanitară pentru statii de epurare,
cimitire, rampe de gunoi.
In categoria interventiilor care vizeaza pastrarea si refacerea echilibrului natural s-a propus
refacerea si protejarea malului Muresului ca zona verde protejata cu valoare peisagistica.
Reabilitarea urbana vizeaza imbunatatirea functiunilor, modernizarea fondului construit,
dezvoltarea echiparii tehnico- edilitare, toate conducand in final la cresterea calitatii vietii.
• Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri şi taluzuri, plantări de spaŃii verzi
- se impun lucrări de consolidări de mal
- lucrări de drenaj pentru terenurile aflate pe malul Mureşului şi care sunt supuse periodic inundaŃiilor;
- refacerea fondului forestier prin lucrări de reîmpăduriri, pentru a evita fenomenele erozionale şi
alunecările de teren;

3.11 REGLEMENTĂRI URBANISTICE
Vor fi prezentate reglementările şi categoriile de intervenŃii urbanistice, după cum urmează:
DestinaŃia terenurilor, zonele funcŃionate rezultate
Reglementarea destinaŃiei terenurilor din localitate s-a făcut în cadrul planşei 03 A - Reglementări
- zonificarea teritoriului. Zonele funcŃionale au fost descrise la paragraful 3.7. - Zonificare funcŃională.
Intravilan propus.
Odată cu încheierea aplicării Legii nr. 18, va trebui să se treacă la o actualizare a tuturor terenurilor
şi trupurilor izolate din punct de vedere al proprietarilor.
În ceea ce priveşte intravilanul localităŃilor componente ale comunei, se va respecta zonificarea
funcŃională conform planşelor:
• localitatea Secusigiu
Reglementări - nr.planşă……………………….32.080/03.A
• localitatea Munar
Reglementări - nr.planşă ………………………32.080/03.B
• localitatea Satu-Mare
Reglementări - nr.planşă……………………….32.080/03.C
• localitatea Sinpetru-German
Reglementări - nr.planşă………………………..32.080/03.D
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Zonele protejate şi limitele acestora
În planşele enumerate anterior sunt marcate zonele de protecŃie a monumentelor istorice sau de
arhitectură, precum şi zonele de protecŃie sanitară pentru statii de epurare, cimitire, rampe de gunoi.
In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2000, pe teritoriul comunei Secusigiu nu sunt
evidentiate zone naturale si construite ce necesita protectie.
I.Zone construite protejate :
Conform datelor din studiul “Zone construite protejate”aprobat prin Hotararea Consiliului
Judetean Arad nr.53/29.06 2001, in documentatie (P.U.G.) sunt mentionate urmatoarele:
1.-doua monumente,situri arheologice de interes local din judetul Arad, conform studiului
“Zone construite protejate “-proiect nr.29.121/2000,intocmit de SC. “PROIECT ARAD” SA.,aprobat prin
Hotararea Consiliului Judetean Arad nr.53/29.06 2001
Acestea sunt :
Sat Munar comuna Secusigiu-“Viile Bezdin ”, la 1 km SE de localitate, langa drumul AradPeriam si calea ferata Arad –Valcani –Asezare din epoca
bronzului si prima epoca a fierului –ZONA DE PROTECTIE
R=100m-

Sat Sanpetru German comuna Secusigiu-“Fantana vacilor “,la 300m NE de localitateNecropola si asezare neolitica (Bodrog-Kerestur) –
ZONA DE PROTECTIE R=100m-

Acestea sunt cuprinse in Anexa nr. 1 –Monumente , situri arheologice de interes local –la
pozitia nr.23 si 30., conform art.2-(hot.nr.53/29.06.2001)
2.-doua monumente si ansambluri de arhitectura de interes local din judetul Arad
,conform studiului “Zone construite protejate “-proiect nr.29.121/2000,intocmit de SC. “PROIECT
ARAD “SA. ,aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arad nr.53/29.06 2001
Acestea sunt:
- MANASTIREA ORTODOXA SARBA BEZDIN
Comuna Secusigiu sat Munar ,raza de protectie R=500
- BISERICA ROMANO –CATOLICA “SF. PETRU SI PAVEL”
Comuna Secusigiu sat Sinpetru German ,raza de protectie R=215
Acestea sunt cuprinse in Anexa nr. 2 –Monumente si ansambluri de arhitectura,de interes
local –la pozitia nr.134,146, conform art.2 -(hotararea.nr.53/29.06.2001)
3.- un monument (ansamblu memorial) de interes local din judetul Arad, conform
studiului “Zone construite protejate “-proiect nr.29.121/2000,intocmit de SC. “PROIECT ARAD” SA,
,aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arad nr.53/29.06 2001
Acesta este :
- Sat Sanpetru German comuna Secusigiu-in Piata centrala,langa biserica romano-catolicaStatuia Sf.Petru –AN AUTOR 1816 –REGIM JURIDIC PRIMARIA
Acesta este cuprins in Anexa nr. 4 –Monumente de arta, monumente si ansambluri
memoriale de interes local –la pozitia nr.75, conform art.2-(hot.nr.53/29.06.2001)
II.Zone naturale protejate :
Conform datelor din studiul “Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate din judetul
Arad”aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arad nr.27/2000 ,in documentatie (P.U.G.) sunt
mentionate urmatoarele:
1.- o rezervatie mixta “Prundul Mare”
Aceasta este o rezervatie de o deosebita importanta din judetul Arad pe raza comunei
Secusigiu.Este situata in fondul forestier apartinand de Romsilva RA- filiala Silvica Arad – Ocolul silvic
Ceala,UP I Bezdin, u. a. 30A,B; 36 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S; insumand 91,2 ha.
Padurea din zona dig-mal,de tip galerie, ofera conditii optime de hrana si cuibarit pentru unele
specii de pasari rare (egreta mica, soimul dunarean, acvila tipatoare barza neagra, bufnita, ciuful). In
cuprinsul rezervatiei se gaseste lacul Bezdin ( o acumulare de apa intr-un brat mort al Muresului) in care
este prezent nufarul Alb si speciile de pasari amintite mai sus.
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In amenajamentul silvic din anul 1992 , zona a fost incadrata conform NT 5/ 1986 la 1.5.c. T,
adica “suprafete de terenuri si ape destinate conservarii unor medii de viata si a ecofondului si
genofondului forestier”.
Aceasta este cuprinsa in vol II.Ecosisteme specifice si inventarierea zonelor protejate din
judetul Arad - cap.III. Inventarul zonelor protejate si al monumentelor naturii – 3.1. Zonele
protejate
2.- Conform Anexei nr.2 din lista centralizatoare a monumentelor naturii, plantelor, si
animalelor rare ocrotite exista:
- 1. Monumentele naturii
a) animale
1. Egreta mica –Egretta garzetta ;localizare –lacul Bezdin , Administrator Romsilva RA
- 2. Plante si animale rare ocrotite
a) plante
3. Nufarul –Nymphaea alba L ;localizare –lacul Bezdin , Administrator -Romsilva
RA
- 6. Rezervatii Mixte
2. Rezervatia “Prundul Mare”;localizare–Com.Secusigiu,Ocolul Silvic
Ceala,Suprafata 91,2 ha ; Administrator -Romsilva RA; Rezervatie botanica si
zoologica
Acestea sunt cuprinse in vol II.Ecosisteme specifice si inventarierea zonelor protejate din
judetul Arad – centralizator- Zone protejate –Judetul Arad-Anexa nr. 2
3.- Conform Cap. C.) Propuneri de noi rezervatii avem:
- Rezervatia complexa “LUNCA MURESULUI INFERIOR”
localizare–municipiul Arad, comunele Pecica ,Semlac, Seitin,Felnac,Secusigiu ,oras
Nadlac- ,in suprafata de 10.948 ha
Acestea sunt cuprinse in vol III.-Descrierea zonelor protejate sub aspect stiintific,
administrativ si reglementarile servitutile si categoriile de interventii permise in zonele
protejate si a spatiilor limitrofe acestora.
InterdicŃii temporare de construire
Vor fi enumerate pentru fiecare localitate în parte zonele în care s-a instituit interdicŃie temporară
de construire. Aceste zone se pun sub interdicŃie temporară de construire până la elaborarea unui P.U.Z.
sau P.U.D. InterdicŃiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au
determinat.
• Localitatea Secusigiu
În intravilanul localităŃii Secusigiu, prin prevederile prezentului P.U.G. se pun sub interdicŃie
temporară de construire următoarele zone:
− Zone noi, propuse a fi introduse în − Trup A9, suprafaŃă S=0,65 ha, pentru realizarea rampei de gunoi;
intravilan
− Trup A10, suprafaŃă S=0,30 ha, pentru realizarea statiei de epurare;
• Localitatea Munar
În intravilanul localităŃii Munar, prin prevederile prezentului P.U.G. se pun sub interdicŃie
temporară de construire următoarele zone:
− Zone noi, propuse − Trup B6, -zona aferentă terenului de sport (în extremitatea sudica a
a fi introduse în
localităŃii ), suprafata S=1,05 ha;
intravilan
− Trup B7, suprafaŃă S=0,49 ha, pentru realizarea rampei de gunoi;
− Trup B8, suprafaŃă S=0,25 ha, pentru realizarea statiei de epurare:
• Localitatea Satu-Mare
În intravilanul localităŃii Satu-Mare, prin prevederile prezentului P.U.G. se pun sub interdicŃie
temporară de construire următoarele zone:
− Zone noi, propuse − Trup C7, -zona aferenta terenului de fotbal (în extremitatea estica a
a fi introduse în
localităŃii ), suprafata S=0,37 ha;
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− Trup C8, suprafaŃă S=0,32 ha, pentru realizarea rampei de gunoi;
− Trup C9, suprafaŃă S=0,21 ha, pentru realizarea statiei de epurare;
• Localitatea Sinpetru-German
În intravilanul localităŃii Sinpetru-German, prin prevederile prezentului P.U.G. se pun sub
interdicŃie temporară de construire următoarele zone:
- in zona centrală a localităŃii suprafata destinata noului parc;
− Zone existentă
− zone noi, propuse
a fi introduse în − Trup D10, -zona aferenta pentru amenajari de agrement-strand (în
intravilan
extremitatea estica a localităŃii ), suprafata S=0,86 ha;
− Trup D11, suprafaŃă S=0,65 ha, pentru realizarea rampei de gunoi;
− Trup D12, suprafaŃă S=0,30 ha, pentru realizarea statiei de epurare;
• RestricŃii privind regimul de înălŃime
În general s-a propus respectarea regimului de înălŃime al zonei.
Pentru zona centrală s-a propus un regim de înălŃime de P+1; P+2.
Pentru principalele artere de circulaŃie s-a propus un regim de înălŃime P+1; P+1+M.
În restul localităŃii regimul de înălŃime va fi P+M; P+1.
intravilan

3.12 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
MenŃionăm că s-a Ńinut cont de posibilităŃile reale de finanŃare (relativ reduse) şi nu de necesarul
de dotări rezultat din calcul. łinând cont de tema de proiectare precum şi de situaŃia existentă, se propune
realizarea următoarelor obiective:
• Sănătate:
• Localitatea Sinpetru-German
- se doreşte construirea in cladirea actuala destinata scolii (un corp din trei) a unui camin de
batrani cu suprafata de S=0,26 ha; Clădirea urmează a se realiza pe actualul amplasament, prin
reamenajarea construcŃiei existente;
• Zone verzi ,de agrement şi terenuri de sport:
• Localitatea Munar +TRUPURI IZOLATE
Se doreşte realizarea unui teren de sport cu spaŃii anexe necesare , în suprafaşă de 1,05 ha;
• Localitatea Satu-Mare +TRUPURI IZOLATE
Se doreşte realizarea unui teren de fotbal (cu gradene, vestiare, alte spaŃii anexe ), în suprafată de
0,37 ha;
• Localitatea Sinpetru-German +TRUPURI IZOLATE
Se doreşte realizarea unei baze de agrement – strand-(cu vestiare si alte spaŃii anexe ), în suprafată
de 0,86 ha;
Se doreste de asemenea ,in zona centrala in intravilanul comunei o zona verde amenajata –parc-in
suprafata de 0,17 ha
• Gospodărie comunală:
• pentru toate localităŃile
Se propune amenajarea de rampe ecologige de depozitare a gunoaielor manajere pentru fiecare
localitate aparŃinătoare în parte. Acestea au fost descrise la paragraful 3.7.
• CirculaŃia:
− amenajări de intersecŃii
- modernizarea strazilor existente
• Lucrări edilitare:
− conducte alimentare cu apă potabilă
− canalizare menajeră
− statii de epurare
− conducte alimentare cu gaze
− statii de transformare inalta tensiune
Tipuri de proprietate asupra terenurilor din intravilan
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În planşa - Proprietatea asupra terenurilor sunt prezentate tipurile de proprietate a terenurilor, în
funcŃie de informaŃiile primite.
Pentru Secusigiu, pentru localităŃile aparŃinătoare cât şi pentru trupuri izolate în intravilanul
existent avem următoarele tipuri de proprietate:
• proprietate publică
− terenuri proprietate publică de interes judeŃean
− terenuri proprietate publică de interes local
• proprietate privată
− terenuri proprietate privată (ale unităŃilor administrativ teritoriale) de interes local
− terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice
În ceea ce priveşte situaŃia juridică a terenurilor datele nu sunt actulizate nu sunt date suficiente şi
la zi pe toată suprafaŃa intravilanului. Având în vedere că nu toate unităŃile economice s-au privatizat, că
nu s-a încheiat acŃiunea de inventariere a terenurilor conform H.G. nr. 834/1991, aplicarea deficitară a
legii 18, fac ca datele privind regimul juridic al terenurilor să fie actualizate pentru întreaga suprafaŃă
studiată. Pentru terenurile ce se propun a fi introduse în intravilan, situaŃia proprietăŃii asupra terenurilor şi
actuala categorie de folosinŃă este următoarea:
LOCALITATEA SECUSIGIU
• zonă propusă pentru groapa de gunoi –TRUP A9 - la ora actuala teren arabil în
proprietatea Primăriei;
• zonă propusă pentru statie de epurare –TRUP A10 - la ora actuala teren neproductiv în
proprietatea Primăriei;
LOCALITATEA MUNAR
• zonă propusă pentru teren de sport –TRUP B6 - la ora actuala teren arabil în
proprietatea Primăriei;
• zonă propusă pentru groapa de gunoi –TRUP B7 - la ora actuala teren neproductiv în
proprietatea Primăriei;
• zonă propusă pentru statie de epurare –TRUP B8 - la ora actuala pasune în proprietatea
Primăriei;
LOCALITATEA SATU-MARE
• zonă propusă pentru teren de fotbal –TRUP C7 - la ora actuala în proprietatea Primăriei;
• zonă propusă pentru groapa de gunoi –TRUP C8 - la ora actuala pasune în proprietatea Primăriei;
• zonă propusă pentru statie de epurare –TRUP C9 - la ora actuala pasune în proprietatea
Primăriei;
LOCALITATEA SINPETRU -GERMAN
• zonă propusă pentru strand –TRUP D10 - la ora actuala pasune în proprietatea
Primăriei;
• zona propusa pentru groapa de gunoi –TRUP D11-la ora actuală teren arabil în
proprietatea Primăriei.
• zona propusa pentru statie de epurare –TRUP D12-la ora actuală teren arabil în
proprietatea Primăriei.

CirculaŃia terenurilor
CirculaŃia terenurilor între deŃinători, în funcŃie de necesităŃile de amplasare a noilor obiective de
utilitate publică, este evidenŃiată în planşa Proprietatea asupra terenurilor.
SituaŃia se prezintă astfel:
• terenuri ce se intenŃionează a fi trecute în domeniul public al unităŃile administrativ - teritoriale
- sunt terenurile pe care se intenŃionează a fi amplasate obiective de utilitate publică:
− drumurile
− zonele verzi de protecŃie si zona de parc-spatii verzi• terenuri aflate în domeniul privat al statului, destinate concesionării
În această categorie intră terenurile care au fost introduse în intravilan şi care urmează a fi
concesionate pentru construire de locuinŃe sau pentru unităŃi economice (industrie), depozite,
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prestări servicii). De asemenea şi terenurile din intravilanul existent care sunt în proprietatea
Primăriei sunt destinate concesionării pentru unităŃi industriale şi depozitare.

4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE
•

Amenajarea şi dezvoltarea unităŃii teritorial - administrative de bază în totalitatea ei, în
corelare cu teritoriile administrative înconjurătoare
PosibilităŃile de dezvoltare, în continuare, a comunei sunt legate de depăşirea crizei economice
acute prin care trece întreaga economie naŃională şi evitarea cronicizării ei. Planul Urbanistic General a
fost elaborat Ńinând cont de o serie de factori precum: prevederile P.A.T.J. privind strategiile de termen
scurt, mediu, si lung de dezvoltare a judeŃului, de situarea comunei în reŃeaua de localităŃi a judeŃului, de
căile de comunicaŃie şi de transport, lucrările majore propuse în teritoriu, mutaŃiile intervenite în folosinŃa
terenurilor, dezvoltarea în teritoriu a echipării edilitare.
• Şansele de relansare economico - socială a localităŃilor, în corelare cu programul propriu de
dezvoltare.
Obiectivele conducerii locale sunt îndreptate spre atragerea de cât mai mulŃi investitori, care prin
realizarea investiŃiilor pe care le au în plan să asigure relansarea economică a localităŃii, atât pe termen
mediu cât şi pe termen lung. De asemenea realizarea unui plan de dezvoltare cât mai flexibil prezintă
şanse mari de rezolvare a dezideratelor propuse.
Nu sunt neglijabile nici grija pentru asigurarea dotărilor şi a căilor de acces pentru tot teritoriul
administrativ. În era informaŃională. a cărei apariŃie se preconizează într-un timp relativ scurt, distanŃele
nu vor mai constitui o barieră, eventualii investitori, luând în calcul mai mult calitatea mâinii de lucru şi a
condiŃiilor optime de dezvoltare. În vederea atragerii de investitori, conducerea locală trebuie să-şi susŃină
punctul de vedere, să prezinte avantajele locale privind amplasarea comunei, a amplasamentelor rezervate
pentru zonele industriale cât şi facilităŃile acordate prin accesul la reŃelele edilitare, legătură directă la
marile căi de trafic rutier şi feroviar, dar şi mâna de lucru ieftină din zonă şi calitatea acesteia.
De luat în considerare sunt şi necesităŃile unor categorii de oameni care prin activitatea lor şi a
unui număr redus de angajaŃi pot oferi servicii în toate domeniile vieŃii, domeniul serviciilor fiind unul
foarte deficitar.
TendinŃele în modul de locuire contemporană sunt canalizate spre satisfacerea necesităŃilor de
viaŃă (odihnă, recreere, prepararea şi servirea mesei, igienice etc), dar şi pentru satisfacerea activităŃilor
legate de relaŃiile sociale ale locuitorilor (primirea oaspeŃilor etc) sau de informare (teleinformare, presă
etc) sau de prelungirea unor tipuri de preocupări profesionale pentru exercitarea profesiei (fie informarea
pentru pregătirea intelectuală la profesori, doctori etc, fie spaŃii pentru exercitarea unor meserii, sunt cele
mai adaptate necesităŃilor actuale.
SpaŃiile destinate practicării meseriei la domiciliu pot fi împărŃite la rândul lor în două: unul care
este destinat ca atelier şi altul ca spaŃiu de vânzare, primire). De regulă, acestea vor fi ateliere mici,
nepoluante, cu un număr de angajaŃi până la 3 persoane, care prin activitatea lor nu produc poluarea
aerului, solului, subsolului, a sitului, a vecinilor.
InterdependenŃele complexe în continuă evoluŃie, dintre fenomenele şi procesele economice,
dimensiunile factorilor antrenaŃi şi finalitatea socială a dezvoltării regionale, fac necesară orientarea
acestuia prin programe realiste, coerente şi consistente la adoptarea unor politici regionale
corespunzătoare, respectiv tratarea teritoriului administrativ - teritorial al localităŃii Secusigiu ca un sistem
de elemente interdependente care acŃionează ca un tot unitar.
• Categorii principale de intervenŃie, care să susŃină materializarea programului de dezvoltare
Pornind de la analiza situaŃiei existente şi a studiilor privind completarea şi diversificarea reŃelelor
publice în concordanŃă cu opŃiunile populaŃiei şi necesarul preliminar în raport cu normativele în vigoare
pentru toate categoriile de servicii, măsurile de intervenŃie au fost tratate amănunŃit la paragrafele:
3.2. EvoluŃie posibilă, priorităŃi
3.3. Optimizarea relaŃiilor în teritoriu
3.4. Dezvoltarea activităŃilor
3.6. Organizarea circulaŃiei
3.9. Dezvoltarea echipării edilitare
3.12. Obiective de utilitate publică
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Strategia de organizare adoptată pentru dezvoltarea localităŃii trebuie să fie suficient de flexibilă
pentru a se adapta la schimbările neprevăzute de situaŃie, dar trebuie să fie suficient de fermă pentru a se
asigura direcŃii clare administraŃiei locale referitor la politica de investiŃii.
• PriorităŃi de intervenŃie, în funcŃie de necesităŃi şi opŃiunile populaŃiei
Poate cea mai ardentă necesitate a populaŃiei în perioada actuală, este posibilitatea de a avea
asigurate locurile de muncă, direcŃie înspre care se îndreaptă şi conducerea Consiliului Local. În acest
sens, prin prezentul proiect s-au făcut propuneri pentru dezvoltărea prioritare a activităŃilor economice
care să ducă în primul rând la valorificarea potenŃialului natural, economic şi uman existent pe teritoriul
comunei. Acest program trebuie susŃinut de Consiliul local prin politicile proprii de dezvoltare a
localităŃii, care să sprijine iniŃiativa privată prin acordarea de terenuri, un număr cât mai mare de facilităŃi
(inclusiv accesul la reŃelele edilitare), pentru a asigura condiŃii optime şi egale de dezvoltare tuturor
întreprinzătorilor locali.
Ridicarea gradului de urbanizare a localităŃii, prin modernizarea străzilor existente, asigurarea
tuturor facilităŃilor din punct de vedere al dotărilor sociale, financiare şi culturale, dezvoltarea reŃelelor
edilitare, siguranŃa cetăŃeanului, sunt necesităŃi care Ńin de un mod adecvat de locuire al acestui secol, spre
care aspiră orice cetăŃean.
• Aprecieri ale elaboratorului PUG asupra unor constrângeri (limite fizice în dezvoltare), poziŃii
diferite elaborator PUG - beneficiar (măriri nejustificate ale intravilanului etc.)
Pentru a putea pune în practică propunerile Planului urbanistic general, este necesară în primul
rând actualizarea cadastrului localităŃii, precum şi elaborarea următoarelor lucrări:
− Planuri urbanistice de zonă pentru toate zonele noi, introduse în intravilanul localităŃii;
− Planuri urbanistice de zonă pentru zonele cu interdicŃie temporară de construire;
− Planuri urbanistice de detaliu, în zonele unde vor fi amplasate obiective de interes public.
Eşalonarea în timp a acestor proiecte se va face în funcŃie de strategia şi posibilităŃile bugetare ale
Consiliului local al comunei Secusigiu. Atacarea acestor proiecte şi studii se va face prealabil în funcŃie
de iniŃiativele particulare şi de solicitările pe care le va primi Consiliul Local, structura actuală a bugetului
local nepermiŃând finanŃarea tuturor acestor lucrări.
Zonele unde s-au instituit interdicŃii temporare de construire până la elaborarea documentaŃiilor
cerute prin lege, au fost enumerate pentru fiecare localitate în parte la paragraful 3.11 Reglementări
urbanistice; InterdicŃii temporare de construire.

Întocmit:
arh. SORANA DEMA
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5. LISTA DOCUMENTELOR (AVIZE)

1. Serviciul Român de InformaŃii aviz nr. 25.884/22.04.2002
2. Ministerul de Interne aviz nr. 329885/24.04.2002
3. Ministerul Apărării NaŃionale aviz nr. D2112/26.04.2002
4. S.C. Electrice Banat S.A. aviz nr. 10959/28.06.2002
5. S.N. ROMTELECOM S.A. DirecŃia de TelecomunicaŃii Arad aviz nr. 212/002/255/19.06.2002
6. Societatea NaŃională de ÎmbunătăŃiri Funciare - Sucursala Arad aviz nr. 4018/18.12.2002
7. DirecŃia de Sănătate Publică a JudeŃului Arad aviz nr. 211/08.04.2002
8. S.N. TRANSGAZ S.A. - Sucursala Mediaş, Regionala Arad aviz nr. 1941/28.05.2002
9. Grupul de Pompieri Vasile Goldiş aviz nr. 558650/29.11.2002
10. S.N.C.F.R. Timişoara aviz nr. 9-AL6-200; nr. 5/3/2/258/col.2003
11. Inspectoratul de ProtecŃie Civilă al JudeŃului Arad aviz nr. FN/02.12.2002
12. DirecŃia Generală pentru Agricultură Arad aviz nr. 5491/29.11.2002
13. Hotărârea Consiliului Local Secusigiu nr. 9/28.02.2003
14. Operatorul ReŃelei de DistribuŃia Apei - Primăria Secusigiu aviz nr. 1674/04.06.2002
15. Oficiul JudeŃean pentru Cadastru, Geodezie şi Cartografie Arad aviz nr. 30/26.08.2002
16. AdministraŃia de drumuri şi Poduri a judeŃului Arad aviz nr. 1352/06.09.2002
17. Inspectoratul JudeŃean de ProtecŃia Mediului Arad
- adresă nr. 12387/04.03.2003
- adresă de răspuns S.C. PROIECT ARAD SA nr. 877/17.04.2003
18. DirecŃia pentru Cultură, Culte şi Patriomoniu NaŃional JudeŃean Arad
- cerere de aviz nr. 3032/29.11.2002
19. C.N. Apele Române - DirecŃia apelor Târgu Mureş
- cerere de aviz nr. 3256/19.12.2002
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