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MEMORIU GENERAL 

VOL. I. 

 

BORDEROU PIESE SCRISE 

 

1. INTRODUCERE 1.1. Date Generale 

1.2. Obiectul lucrarii 

1.3. Baza de documentare 

 

2. STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

2.1. EVOLUTIE 

 

2.1.1. Suprafata teritoriului administrativ. Suprafata 

agricola. 

2.1.2. Intravilane existente. 

2.1.3. Intravilane propuse. 
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2.1.5. Asigurarea cu locuinte a populației. 

2.1.6. Lungime străzi și șosele. 

2.2. ELEMENTE ALE 

CADRULUI NATURAL 

 

2.2.1 Cadrul natural, incadrarea in teritoriu, descrierea 

intravilanului.  

2.2.2. Evolutia potentialului economic.  

2.2.3. Evolutia populatiei. 
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2.2.8. Echiparea edilitară. 

2.2.9. Protectia si conservarea mediului. 

2.3. RELATII IN TERITORIU 

2.4. ACTIVITATI ECONOMICE 

2.5. POPULATIA .ELEMENTE DEMOGRAFICE Si SOCIALE 

2.6. CIRCULATIE 

2.7. INTRAVILAN EXISTENT.ZONE FUNCTIONALE. BILANT TERITORIAL 

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE 

2.9. ECHIPARE EDILITARA 

2.10.PROBLEME DE MEDIU 

2.11.DISFUNCTIONALITATI 2.11.1. Disfunctioanalitati la nivelul teritoriului ad-tiv. 

2.11.2. Disfunctioanalitati la nivelul cailor de comunicatii.  

2.11.3. Disfunctioanalitati in reteaua de circulatie din 

localitati.  

2.11.4. Disfunctioanalitati în domeniul protectiei mediului.  

2.11.5. Disfunctioanalitati in relatiile dintre zonele 
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2.11.6. Disfunctioanalitati in domeniul locuirii. 

2.11.7. Disfunctioanalitati in domeniul echiparii edilitare. 

2.11.8. Alte disfunctioanalitati. 
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3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA  

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE 

3.2. EVOLUTIE 
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3.2.1. Evolutia posibila si prioritatile.  

3.2.2. Stabilirea prioritatilor 

3.3 OPTIMIZAREA RELATIILOR IN TERITORIU 

3.4. DEZVOLTAREA 

ACTIVITATILOR 
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3. 4.2. Tipuri de proprietate si circulatia terenurilor. 

3.5 EVOLUTIA POPULATIEI 

3.6. ORGANIZAREA CIRCULATIEI 

3.7. INTRAVILAN PROPUS.ZONIFICARE FUNCTIONALA.BILANT TERITORIAL 

3.8. MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE 

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE 

3.10. PROTECTIA MEDIULUI 

3.11. REGLEMENTARI URBANISTICE 

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 

4. CONCLUZII 

GENERALE 

 

4.1. Aprecieri si concluzii privind dezvoltarea 
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necesare  

4.3. Interdictii si cai de ridicare ale acestora. 

 

 

Întocmit: dr.arh. Radu Spânu 
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1. INTRODUCERE 

 

1.1. DATE GENERALE: 

Metodologia de elaborare se încadrează în prevederile legislatiei în vigoare - și anume: 

Legea 350/2001, cu modificari si completari aduse de: Ordonanta nr. 69 din 13 august 2004;  

Legea nr. 289 din 7 iulie 2006; Ordonanta nr. 18 din 31 ianuarie 2007; Legea nr. 168/12.06. 

 2007; Ordonanta nr. 27 din 27 august 2008; Ordonanta nr. 7 din din 11 februarie 2011; 

Legea 363/2006 -  privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea I – 

Retele de transport; 
 

Legea 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a II-a  - 

Apa; 

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a III-a - 

Zone protejate; 

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a IV-

a – Reţeaua de localităţi; 

Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a V-

a  - Zone de risc natural; 

Codul civil 

HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism; republicată în: MOF nr. 

856 din 27 noiembrie 2002; 

Ordinul MLPAT 21/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind elaborarea si 

aprobarea regulamentelor locale de urbanism" – Indicativ: GM-007-2000; 

mailto:spanu.radu@gmail.com
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/legea_350%20cu%20toate%20completarile.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/lege_363.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/lege_363.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/LEGISLATIE_MEDIU_L_171_1997_PATN_SECTIUNEA_III_APA_forma_scurta.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/LEGISLATIE_MEDIU_L_171_1997_PATN_SECTIUNEA_III_APA_forma_scurta.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/Legea%205-2000.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/Legea%205-2000.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/LEGE351%20din%202001.doc
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/LEGE351%20din%202001.doc
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/LEGE%20nr.575%20din%2022%20octombrie%202001.doc
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/LEGE%20nr.575%20din%2022%20octombrie%202001.doc
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/CODUL_CIVIL.doc
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/hg_525.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/hg_525.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/ORDIN%20nr%2021%20N%202000%20si%20GM-007-2000%20%20ghid_Regulament_Local_Urbanism.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/ORDIN%20nr%2021%20N%202000%20si%20GM-007-2000%20%20ghid_Regulament_Local_Urbanism.pdf
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Ordinul MLPAT 13/N/1999 pentru aprobarea reglementarilor tehnice “Ghid privind metodolo-gia 

de elaborare si continutul-cadru al  planului urbanistic general” – Indicativ: GP-O38-1999; 

Ordinul MLPAT 176/N/2000 pentru aprobarea reglementarilor tehnice “Ghid privind metodo-

logia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal” – Indicativ: GM-010-2000; 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu toate modificarile, 

ultima modificare prin Ordonanta de urgenta nr. 85 din 5.10.2011. Normele metodologice apro-bate 

prin Ordinul 839/2009 publicat in MOF nr. 797/23.11.2009; 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; modificata de H.G. nr.498/2001, L. 

nr.587/2002 si L. nr. 123/2007; 

Legea nr. 114/1996 privind locuinţa; 

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

Legea fondului funciar nr. 18/1991; 

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 

forestiere; 

Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară; 

Ordinul nr. 897/798 din 2005 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al 

ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul 

documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol  

Legea nr. 45/1994 privind apărarea naţională a României; 

Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OG 195/2005 privind protecţia mediului. 

 

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII  

Obiectul lucrarii este stabilirea masurilor, actiunilor si obiectivelor de dezvoltare pentru 

toate localitatile Comunei Chinteni pe termen mediu și pe baza  analizei situatiei existente, e-

vidențierea  disfunctionalităților actuale  și a prioritatilor de interventie. 

mailto:spanu.radu@gmail.com
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/ORDIN%20nr%2013%20N%201999%20si%20GP%20038%20din%2099%20ghid_elaborare_continut_cadru_PUG.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/ORDIN%20nr%2013%20N%201999%20si%20GP%20038%20din%2099%20ghid_elaborare_continut_cadru_PUG.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/ORDIN%20nr%20176%20N%202000%20si%20GM-010-2000%20ghid_elaborare_continut_cadru_PUZ.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/ORDIN%20nr%20176%20N%202000%20si%20GM-010-2000%20ghid_elaborare_continut_cadru_PUZ.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/Legea_nr_50_din_91.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/OUG%20nr%2085-2011%20modificarea%20legii%2050-1991.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/normele%20metodologice%20ale%20legii%2050%20(Ordin_839).pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/legea10.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/Legea%2010%20modificare%201%20prin%20HG%20498%20din%202001.doc
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/Legea%2010%20modificare%202%20prin%20L%20587%20din%202002.doc
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/Legea%2010%20modificare%202%20prin%20L%20587%20din%202002.doc
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/Legea%2010%20modificare%201%20prin%20L%20123%20din%202007.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/legea_nr_114_din_1996.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/LEGE%20213%20din%201998.doc
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/lege_nr._18_din_1991.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/LEGE%201%20din%202000.doc
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/LEGE%201%20din%202000.doc
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/legea_nr_7_1996%20actualizata%20pana%20in%202008%20nu%20si%20pana%20in%202012.pdf
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/ORDIN%20897%20din%202005.doc
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/ORDIN%20897%20din%202005.doc
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/ORDIN%20897%20din%202005.doc
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/Legea%2045%20din1994.doc
http://www.oartransilvania.ro/images/uploadfolder/4.DOCUMENTE/4.3.DOC.LEG/4.3.2.LEG.GEN/legi%20dupa%20tabel%20centralizator/LEGE%20265%20din%2029%20iunie%202006.pdf
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În cadrul prezentei documentații este analizat teritoriul administrativ al Comunei Chinteni 

și intravilanele reședinței de comună și ale localităților componente. 

 

1. CHINTENI – reședința de comună; 

2. DEUȘU 

3. VECHEA 

4. SÂNMĂRTIN 

5. MĂCICAȘU 

6. FEIURDENI 

7. PĂDURENI 

8. SATU LUNG 

9. SĂLIȘTEA VECHE 

 

Analiza se focalizează pe inter-relațiile dintre teritoriile și activitățile cuprinse în 

intravilanul localităților componente și teritoriul administrativ, pe inter-relațiile dintre comună și 

zona metropolitană urbană Cluj, teritoriul județului și al Regiunii de Dezvoltare. Parte integrantă 

și definitorie a documentației este Regulamentul local de urbanism, un sistem unitar de norme 

tehnice şi juridice care stă la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului și a planurilor 

urbanistice. Regulamentul general de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare a 

terenurilor şi de amplasare a construcţiilor şi a amenajărilor aferente acestora.  

Planurile de amenajare a teritoriului sau, după caz, planurile urbanistice şi regulamentele 

locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor și se 

aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor, amplasate pe orice 

categorie de terenuri, atât în intravilan, cât şi în extravilan. Administratia locală va putea aplica 

prevederile,Legii nr. 401/2003 in intravilanul fiecarei localitati, utilizand terenurile conform re-

glementarilor de construibilitate, propuse in conformitate cu Regulamentul General de Urbanism, 

Aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996. 

1.3.Baza de documentare 

- Proiect de urbanizare generală — faza I nr. pr. 2996/1995 eleborat de Institutul de 

Proiectare Cluj, la cererea Consiliului Judetean Cluj — Directia de Urbanism si Amenajare 

Teritoriului. 

-  Plan urbanistic general ,pr.nr.11012/ 1998 elaborat de S.C. I.S.P.I.F. S.A. Bucuresti 

-  Studiu hidrologic, geotehnic si de cartare geotehnica pentru cele 5 localitati studiate 

intocmit la solicitarea Consiliului local al comunei Chinteni pr. /2003,de catre S.C. CIRUS SRL 
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-  Planuri cadastrale si topografice sc. 1:25 000 si 1: 5 000 tiparite de 0.J.C.G.C. Cluj in 

anul 1976,a caror actualizare s-a facut cu ocazia deplasarii pe teren. 

-  Date statistice de la Directia Judeteana de Statistica (recesamantul populatiei din 2002 si 

principalii indicatori economici pe o perioada de 20 ani). 

-  Date referitoare la productia agricola, obtinute de la Directia Generala pentru Agricultura 

si Alimentare (D.G.A.A.). 

-  Date referitoare la fondul funciar, obtinute de la Oficiul Judetean de Cadastru si Geodezie 

Cluj (0.J.C.G.C.). 

-  Date oferite de reprezentantii Primariei (primar, viceprimar, secretar, functionar ) si ai 

Consiliului Local (consilier local). 

S-au putut astfel clarifica toate amanuntele legate de situatia existentă in privinta 

navetismului, somajului, resursele si folosirea fortei de munca, ritmul constructiilor, efectivelor de 

animale, apartenenta gospodariilor, identificarea gospodariilor parasite, obiectivele de utilitate 

publica, etc. 

Documentarea pe teren a fost hotaratoare in privinta stabilirii starii drumurilor, a stadiului 

echiparii tehnico- edilitare si a starii fondului construit. 

-Proiecte de CES in bazinul hidrografic Somesul Mic, subbazinul Valea Chintaului si Valea 

Feiurdului, elaborate de I.E.E.L.I.F. Cluj intre anii 1980-1990, reactualizat. 

-Studiul zonelor expuse riscurilor naturale din judetul Cluj - alunecari de teren,terenuri 

mlastinoase,scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse ,dislocari de stanci, zone inundabile-

pr.nr.50979/2000 intocmit de SC MINESA ICPM SA CLUJ 

-P.U.G. 2008 întocmit de S.C. PRO HESTIA S.R.L. Cluj și parțial documentația pentru 

P.U.G. 2011 întocmite de Biroul de Arhitectură Irina Popa.  
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2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 

 

2.1.Evoluție: 

2.1.1. Suprafata teritoriului administrativ:   9.650,67 ha 

            Suprafata agricola a comunei, conform datelor furnizate de 0.C.O.T.A. este de 7 609,18 

ha,  (78,86%). 

 

2.1.2. Intravilane existente / intravilane propuse: 

 

Prezentăm în continuare evoluția intravilanelor localităților componente ale comunei 

Chinteni, raportînd propunerile din anul 2015 la suprafețele de intravilan cuprinse în Planul 

Urbanistic General – ediția 2003, precum și la anul 1990: 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

Localitate INTRAVILAN 

1990 

Teren  ce se 

adauga(ha) 

 

Intravilan propus 

în PUG aprobat 

2003 (ha) 

Teren ce se 

adaugă(ha) 

Intravilan propus 

în PUG  2015 

 
1. CHINTENI 94,34 491,61 585,95 635,47 1221,42 

2. DEUSU 57,21 71,56 128,77 293,88 422,65 

3. FEIURDENI 148,94 29,01 177,95 345,65 523,60 

4. MACICASU 52,11 21,38 73,49 125,94 199,43 

5. PADURENI 32,85 25,50 58,35 271,26 329,61 

6. SATU-LUNG 54,70 0,91 55,61 46,26 101,87 

7. SANMARTIN 36,90 4,18 41,08 325,96 367,04 

8. VECHEA 92,85 23,33 116,18 262,96 379,14 

9. SALISTEAV. 

 

veche VECHE 

12,81 49,25 62,06 78,39 140,45 

TOTAL: 582,71 716,73 1299,44 2385,77 3685,21 

 

 

Fig. 1. Evoluția intravilanului 
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2.1.3. Populația totală / populația ocupată / salariați / navetiști / șomeri: 

Populația totală a comunei Chinteni este de 2796 locuitori (pentru anul 2002 conform 

datelor obținute de la Institututl Național de Statistică  Cluj ), din care 1414 de sex masculin și 

1382 persoane de sex feminin. Repartiția populației pe localități  este: 

LOCALITATEA                                                        NR. LOCUITORI 

Chinteni 1018 

Deușu 252 

Vechea 453 

Măcicașu 275 

Sânmărtin 222 

Feiurdeni 332 

Pădureni 88 

Satu Lung 99 

Săliștea Veche 57 
Fig. 2. Repartiția populației pe localități 

 Structura populației privind: populația ocupată, salariați, navetiști și șomeri rezultă din 

tabelul alăturat: 

LOCALITATE 

 

   Ocupată 

În 

căutarea 

unui loc 

de 

muncă 

În 

căutarea 

primului 

loc de 

muncă 
Elevi/ 

Studenți 
Pensio- 

nari Casnice 

Întreținute 

de alte 

persoane 
Întreținute 

de stat 

Altă 

situație 

Chinteni 379 9 1 133 371 53 72 3 25 

Deușu 69 0 1 42 96 23 20 0 0 

Feiurdeni 96 6 4 14 158 52 39 3 2 

Măcicașu 157 5 2 25 125 22 16 5 1 

Pădureni 38 8 5 4 45 6 8 0 0 

Săliștea Veche 18 3 0 0 26 14 7 1 0 

Satu Lung 44 1 1 28 82 22 30 0 0 

Sânmărtin 94 2 0 4 61 11 14 0 0 

Vechea 231 25 3 39 194 36 34 1 7 

TOTAL: 1126 59 16 289 2447 239 240 13 35 
 

Fig 3. Structura ocupaţiilor profesionale din Comuna Chinteni (2002) 

Sursa: Prelucrare după datele obținute de la Institutul Național de Statistică 
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2.1.4. Asigurarea cu locuințe a populației: 

 Indicatorul specific pentru localitățile comunei Chinteni este : 

Suprafața locuibilă / locuitor = 20,30 mp 

 

La nivelul anului 2015, analiza fondului construit s-a efectuat pentru fiecare localitate 

componentă, urmărindu-se identificarea funcțiunilor, a stării fizice a construcțiilor, a regimului de 

înălțime predominant, a respectării legislației de urbanism și amenajarea teritoriului – detalierea 

acestor date se regăsește în cap. 2.2.4. 

2.1.6. Lungimea de străzi și șosele: 

Lungimea totală a rețelei stradale din comună este de 96,77km (din care DC+DJ= 38,79 km), 

cu o suprafață totală de 135,38 ha. Se subliniază faptul că aceste cifre sunt în evoluție pozitivă, 

datorită construirii / amenajării unor zone introduse în intravilan pe bază de P.U.Z.  

În reședința de comună rețeaua stradală este centrată pe traseul drumului județean DJ109A, 

ca stradă principal și drum de transit între județele Cluj și Sălaj. 

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

2.2.1.Cadru natural, încadrarea în teritoriu, descrierea intravilanului 

a).Cadru natural: 

Relieful judeţului Cluj (din care face parte Comuna Chinteni) este în principal colinar, 

deluros (mai mult de două treimi din suprafaţă) şi muntos. Unităţile deluroase aparţin Podişului 

Transilvaniei (Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei), iar munţii sunt reprezentaţi de 

subunităţile Munţilor Apuseni.  
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Fig. 4. Harta zonală a formelor de relief 

           Comuna Chinteni este situată în partea centrală a judetului Cluj, in zona limitrofa a 

Câmpiei Transilvaniei intrând în marea unitate a Câmpiei Someșene, in limita sudica, 

subdiviziunea Dealurile Clujului. Altitudinile intravilanelor sunt cuprinse intre 360 m. (Feiurdeni, 

Valea Feiurdului) si 580 m. (Padureni), cea mai inalta culme fiind Vf. Nucu  667.50 m. la NE de 

Chinteni si in aval de localitatea Feiurdeni, la Campenesti (com. Apahida). 

             Pe Valea Chintenilor la 15 km de Cluj-Napoca se afla lacul Chinteni, lac de origine 

naturala, proprietate a primariei Chinteni si administrat de AJVPS Cluj. Lacul este amenajat pentru 

pescuit, organizadu-se concurduri de pescuit sportiv. Pe malul stang al lacului se afla cabana si 

campingul Lacul Rece, iar terenul din jurul lacului va fi parcelat si concesionat de primarie pentru 

a valorifica potențialul turistic al zonei. 

 Apele freatice prezintă un grad de mineralizare si duritate deosebită, iar apele de adâncime 

sunt puternic mineralizate și nepotabile. 

Climatul: 

în  Regiunea  6, temperatura medie  anuala  variaza  intre  +  3,8°C  şi  +10,4°C, cu o maxima an

uala absoluta de +33,6°C şi o valoare minima anuala absoluta de ‐19,6°C (Sursa INS‐

200).Cele mai scazute temperaturi inregistrate iarna determina o zona cu puncte de inversiune  te

mperaturii, cu implicatii in activitatile agricole: 

-19,6 0C Min Max + 33,60C 
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Pe teritoriul judetului Cluj, temperatura medie anuala variaza de la +2,0°C  în munți -  

la  +4,0°C in zona dealurilor și +8,0°C în văi şi depresiuni; 

temperaturile medii lunare minime sunt înregistrate în ianuarie (de la ‐2,0°C la +5,0°C), 

iar  temperaturile  lunare  maxime în iulie  (de la  + 15,0°C la +20,0°C). In Cluj au fost inregistra

te o temperatura maxima a aerului de +35°C şi o temperatura minima a aerului de – 18°C.  

Conform zonelor climatice ale Romaniei pentru perioada de iarna, judetul Cluj este situat 

in zona III, cu o valoare de ‐18°C pentru temperatura exterioara in calculele termo‐tehnice.  

Cu o valoare minima de 550 mm/m2 în zonele joase pana la o valoare maxima de 1.500 

mm/m2în munti, Regiunea 6 prezinta o distribuire diferita a precipitatiilor şi, in general, precipita

tiile scad de la vest la est. In anul 2005, cantitatea medie anuala a fost de 788 mm/m2, cu un max

im lunar de 142,4 mm/m2 inregistrat in august.  

Datele  climaterice  inregistrate  de  Statia Meteorologica Judeteana din Cluj indica  pentr

u  ultimii  10 ani, o medie de 710 mm/m2 Medie anuala Strat de zapada 90 – 180 zile 

Stratul de zapada prezinta aceeaşi variabilitate crescuta, precum şi o nestatornicie teritoriala de la

 un an la altul. Persistenta stratului de zapada insumeaza 85 de zile in zonele joase şi 170 de zile i

n zonele muntoase. 

Conform clasificarii zonelor climatice ale Romaniei pentru greutatea de referinta a zapezi

i, pentru calculele de constructive, judetul Cluj este situat in zona A şi B. Umiditatea aerului pre-

zinta o valoare medie de 70% in zonele de campie, in munti depaşind  80%.       

Punctele de inversiune a temperaturii combinate cu deplasarile maselor de  aer  mari  din  

est duc la vânturi predominante de la vest la est.  Conform zonelor de vânt ale  României  pentru  

perioada de iarna, judetul Cluj este situat in zona A (IV),cu o valoare de 4 m/s pentru viteza con-

ventionala medie a vantului in afara localitatilor, la 10 m deasupra nivelului terenului. 

Din punct de vedere goelogic, ponderea mare o au rocile marna carbonice, care au gene-

rat soluri cernoziomice, soluri negre de faneata.Restul rocilor cu continut mic de carbonet de cal-

ciu, au contribuit la formarea solurilor brune de padure si brune, in diferite grade de podzolire. 

Exista si zone neproductive (tufuri si gresii) care au de obicei au fost plantate cu diferite esente. 

Lucrările de regularizare și de combatere a eroziunii solului ale Văilor Chinteni și Feiurdeni 

efectuate între anii 1977-1997, au ajutat la recuperarea unor terenuri înmlăștinite sau a suprafețelor 

afectate de inundații. 

b). Încadrarea în teritoriu: 
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Comuna Chinteni face parte din judeţul Cluj care este situat între paralelele de 47º28’44’’ 

în nord şi 46°24'47'' în sud (latitudine nordică), respectiv meridianele de 23º39’22’’ în vest şi 

24º13’46’’ în est (longitudine estică), Aşezat în partea central-vestică a României, judeţul Cluj este 

centrul provinciei istorice Transilvania, făcând parte din Regiunea de Dezvoltare 6 Nord–Vest. 

Străvechi centru de cultură şi civilizaţie românească, judeţul Cluj este întins pe o suprafaţă de 

6674,4 km2, ceea ce reprezintă 2,8% din teritoriul României (al 13-lea ca mărime din ţară). Vecinii 

judeţului sunt reprezentaţi la nord de judeţul Maramureş, la est de judeţul Bistriţa-Năsăud, la sud-

est de judeţul Mureş, la sud de judeţul Alba, la vest de judeţul Bihor şi la nord-vest de judeţul 

Sălaj.  

             Comuna Chinteni este amplasată in partea centrală a judeţului Cluj,  pe un teritoriu 

neomogen alcătuit din dealuri joase, dealuri ce aparţin unităţii de relief a Dealurilor Clujului şi 

Dejului, subunitate a Podişului Someşan. Distanţa faţă municipiul Cluj-Napoca este de 

aproximativ 12  KM pe drumul judeţean DJ 109. Altitudinea medie este de 475 m. 

  

Încadrarea în Regiunea de dezvoltare N-V Încadrarea în teritoriul județean 
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Încadrarea în teritoriu – unități administrativ-teritoriale învecinate Încadrarea în Zona metropolitană Cluj 

 

Fig.  5.. Încadrarea în teritoriu 

Teritoriul administrativ al Comunei Chinteni este delimitat la nord de comunele Borșa și 

Vultureni, la vest de comunele Sânpaul și Baciu, la sud de municipiul Cluj –Napoca și comuna 

Apahida, iar la est de comuna Jucu de Sus. Împreună cu alte 16 comune (Aiton, Apahida, Baciu, 

Bonţida, Borşa, Căianu, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Floreşti, Gârbău, Gilău, Jucu, Petreştii de Jos, 

Tureni, Vultureni), Comuna Chinteni face parte din Zona Metropolitană Cluj, care are o suprafaţă 

totală: 153.754 ha și o populaţie stabilă de 379.705 locuitori. 

c). Descrierea intravilanului: 

 

 În cadrul prezentei documentații este analizat teritoriul administrativ al Comunei Chinteni 

și intravilanele localităților: 

1. CHINTENI – reședința de comună; 

2. DEUSU 6. FEIURDENI 

3. VECHEA 7. PĂDURENI 

4. SANMARTIN 8. SATU LUNG 

5. MACICASU 9. SĂLIȘTEA VECHE 

 

CHINTENI 
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2.2.2. Evoluția potențialului economic: 

 Trasăturile activităților economice care se desfășoară în arealul studiat sunt influențate de o serie 

de caracteristici ale cadrului natural (caracteristici morfometrice și morfografice ale reliefului, 

particularități climatice, resursele de apă, soluri) și ale mediului social-economic (forma de 

proprietate, organizarea terenurilor, dotarea tehnico-materială).  

• Agricultura  

 din comuna Chinteni este reprezentată prin cele două forme: cultura plantelor și creșterea 

animalelor, ambele asigurând resursele necesare existenței la nivelul gospodăriilor. O mare parte 

din suprafața terenurilor agricole nu este prielnică  pentru dezvoltarea unei agriculturi intensive, 

astfel trenurile agricole necesită multiple lucrări de înbunătățiri funciare (lucrări hidroameliorative, 

afânarea și gunoiere).Creșterea animalelor a constituit din timpuri străvechi una dintre ocupațile 

de bază ale țăranilor din satele Deuşu, Vechea, Măcicaşu, Sânmărtin, Feiurdeni, Pădureni,Satu 

Lung şi SălişteaVeche. Numărul animalelor domestice sunt într-o continuă scădere de la an la an,  

animalele sunt crescute în mod special pentru a asigura consumul propriu. 

• Industria și serviciile 

 Activitățile comerciale constituite o coordonată importantă în dezvoltarea comunei Chinteni. În 

localitatea Chinteni nu există activități de tip industrial sau de construcții, nici condiții favorabile 

de dezvoltare a acestora, eventual activități de mică industrie de prelucrare a produselor agricole, 

vegetale sau animale.  

 

2.2.3. Evoluția populației: 

După criteriul numărului populației/ comună, la nivelul județului Cluj  Comuna Chinteni 

se situează în categoria a IV-a, iar ritmul mediu de creștere a populației este negativ. Detalierea 

datelor se regăsește în cap. 2.5. 

2.2.4. Fondul locuibil: 

 Indicele: ,,Suprafața locuibilă pe locuitor” (SL/l) – prezintă o creștere de 18,32%  în 

intervalul ( 1996 – 2003), iar fenomenul de creștere continuă până în anul 2008, an după care 

urmează o evoluție liniară.  Evidențiem faptul că în intervalul 1992 – 2002 ritmul mediu de creștere 

a populației comunei Chinteni este negativ (-1 / -0,51%), ceea ce explică rata de creștere a indicelui 
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SL/l și printr- o utilizare a fondului construit existent / tradițional - de un număr mai mic de 

locuitori. 

2.2.5. Organizarea zonelor funcționale: 

În localitatea Chinteni (la origine o așezare de tip înșiruit, dezvoltată în lungul Văii Chinteni) - 

se identifică o amplasare corespunzătoare a zonelor funcționale care din punct de vedere al 

evoluției istorice s-au conturat și au  evoluat logic. Localitatea cuprinde: zona centrală care 

concentrează principalele obiective de utilitate publică (primăria, școala generală, grădinița, 

căminul cultural, sediul Poliției, dispensarul veterinar, magazin mixt, etc), zona de locuințe cu 

funcțiuni complementare: zona unităților de producție: zona de gospodărie comunală: zone de 

recreere, sport, turism:.zona căilor de comunicație:  

 În localitățile componente zona centrală nu este clar conturată, este slab reprezentată sau 

inexistentă, regăsindu-se celelalte zone reprezentate diferențiat. 

2.2.6. Obiective de interes public: 

sunt: sediul administrației, al poliției, dispensarul medical, puncte sanitare în toate localitățile 

component,  dispensarul Veterinar; construcțiile de cult, unitățile de învățământ, AGROMEC – în 

localitatea Chinteni , spațiile de circulație; la nivelul Comunei Chinteni există 24 de firme private 

cu activități economice. 

2.2.7. Organizarea circulației: 

Reședința de comună – localitatea Chinteni –este legată de municipiul Cluj-Napoca –reședința 

de județ prin drumul județean :DJ 109A – modernizat  până la municipiul Cluj-Napoca, iar de aici 

prin DN1 –E60 se asigură accesul spre București, respective Oradea – Borș,  înscrierea în rețeaua 

națională / europeană de transport rutier.  

 Acesul în satele din comună  este asigurat de drumurile comunale: DC 149, DC 174, DC 148, 

DC 142.  

Circulația în interiorul localităților se desfășoară pe trama stradală existent, partial reabilitată. 
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2.2.8. Echiparea edilitară: 

Alimentarea cu apă: în present rețeaua de apă potabila deserveste satele Chinteni, Deusu, 

Vechea, Macicasu, Sanmartin, urmând a fi extinsă în fiecare localitate în zonele introduce în 

intravilan.  

Rețeaua de canalizare:  preluarea apelor uzate se face cu soluții locale; a fost elaboreată o 

documentație tehnică pentru rețeua publică de canalizare cu stație de epurare. 

Reteaua de gaze naturale:  deservește toate localitățile componente ale Comunei Chinteni.  

Reteaua de energie electrică:  deservește toate localitățile componente ale Comunei 

Chinteni.  

Retea de fibra optică:  deservește toate localitățile componente ale Comunei Chinteni.  

 

2.2.9. Protecția și conservarea mediului:  

Accelerarea procesului de urbanizare se înregistrează cu pregnanță în localitatea reședință 

de comună, iar soluţiile adoptate ţin mai puţin cont de calitatea mediului înconjurător. 

Biodiversitatea în ansamblul ei (genetică, specifică, ecosistemică şi culturală) joacă un rol 

important în funcţionarea normală a localităților, pentru a oferi locuitorilor condiţii optime de a 

locui, a munci, a circula, a se distra, precum şi condiţii pentru a respira, a se odihni, a avea 

siguranţă,  linişte, a face faţă stres-ului tot mai divers. 

Analiza biodiversităţii din perimetrul comunei conduce la măsuri concrete de consevare in situ,  

prin: 

-  rezervaţii legal constituite, 

- declararea unor suprafeţe ca zone ecologice, cu rol de conservare şi recreere pentru 

locuitori.  

În aceste condiţii, se iau în considerare două mari categorii de arii: 

1. arii protejate sau care necesită un regim special de protecţie, incluzând aici aşa-numitele 

“zone fierbinţi” (hotspots) 

2. arii seminaturale, în care se permite şi instruirea şi relaxarea publicului. 

Pentru aceste arii au fost instituite în P.U.G. și R.L.U. reglementările legale specific. 
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2.3.RELAȚII ÎN TERITORIU: 

Comuna Chinteni face parte din judeţul Cluj care este situat între paralelele de 47º28’44’’ în 

nord şi 46°24'47'' în sud (latitudine nordică), respectiv meridianele de 23º39’22’’ în vest şi 

24º13’46’’ în est (longitudine estică), judeţul Cluj este centrul provinciei istorice Transilvania, 

făcând parte din Regiunea de Dezvoltare 6 Nord–Vest.  Comuna Chinteni este amplasată in partea 

centrală a judeţului Cluj,  pe un teritoriu neomogen alcătuit din dealuri joase, ce aparţin unităţii de 

relief a Dealurilor Clujului şi Dejului, subunitate a Podişului Someşan. Distanţa faţă municipiul 

Cluj-Napoca este de aproximativ 12  km pe drumul judeţean DJ 109.  

Teritoriul administrativ al Comunei Chinteni este delimitat la nord de comunele Borșa și 

Vultureni, la vest de comunele Sânpaul și Baciu, la sud de municipiul Cluj –Napoca și comuna 

Apahida, iar la est de comuna Jucu de Sus, cu care funcționează relații de bună vecinătate și 

cooperare. . Împreună cu alte 16 comune (Aiton, Apahida, Baciu, Bonţida, Borşa, Căianu, Ciurila, 

Cojocna, Feleacu, Floreşti, Gârbău, Gilău, Jucu, Petreştii de Jos, Tureni, Vultureni), Comuna 

Chinteni face parte din Zona Metropolitană Cluj, care are o suprafaţă totală: 153.754 ha și o 

populaţie stabilă de 379.705 locuitori.  

Pe baza observaţiilor desprinse din teren, a valorilor obţinute în urma analizei indicatorilor 

luaţi în considerare şi având în vedere că pentru delimitarea unor unităţi teritoriale funcţionale 

este necesară luarea în considerare a unor atribute ale teritoriului care stau la baza funcţionării 

sistemului (P. Cocean, 2010, p. 204), s-au identificat unităţile teritoriale funcţionale ale judeţului 

Cluj. 

Deoarece limitele administrative nu sunt o barieră în calea desfăşurării relaţiilor dintre 

centrul de polarizare (municipiul Cluj-Napoca) şi arealul său limitrof, se naşte necesitatea 

valorificării resurselor şi a reducerii disfuncţionalităţilor apărute nu într-o manieră fragmentată, la 

nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, ci raportate la întreg, prin colaborarea unităţilor 

administrativ-teritoriale cu teritorii incluse în unitatea urbană funcţională, iar studiile şi activităţile 

de planificare teritorială trebuie să urmeze această direcţie.(din ,, Raportul centru-periferie în 

urbanul Judeţului Cluj”- Delia Pop și Pompei Cocean). 
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Fig .6 - Chorotipul unităţilor urbane funcţionale ale judeţului Cluj - extras 

 

 

 

 

2.4. ACTIVITĂȚI ECONOMICE: 

  Trasăturile activităților economice care se desfășoară în arealul studiat sunt influențate de 

o serie de caracteristici ale cadrului natural (caracteristici morfometrice și morfografice ale 

reliefului, particularități climatice, resursele de apă, soluri) și ale mediului social-economic (forma 

de proprietate, organizarea terenurilor, dotarea tehnico-materială).  

  Componenta socială: în trecut avea la bază familia monogamă de agricultori sau păstori; 

fiecare familie deținea o gospodărie ce ocupa un teritoriu bine definit în cadrul vetrei localității. În 

cadrul gospodăriei, locuiau de cele mai multe ori familii mari formate din trei generații: bătrânii, 

tinerii și copiii acestora. Locuirea celor trei generații în același spațiu asigura păstrarea tradițiilor, 

a obiceiurilor și asigura deprinderea tehnicilor rurale de muncă.  

        Evoluția societății a transformat mediul rural, iar în prezent structura familiei - ce deține o 

gospodărie - cuprinde  două generații sau o singură generație (fie tinerii fie bătrânii). Acestă 

caracteristică a spațiului rural are o influență negativă asupra activităților economice în special în 

agricultură,  deoarece în cazul în care gospodăria este formată doar din persoane vârstnice, aceștia 
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nu pot asigura exploatarea integrală a terenului agricol pe care îl dețin, iar produsele obținute 

asigură numai consumul casnic.Organizarea terenurilor agricole din comuna Chinteni s-a realizat 

în conformitate cu condițiile pedo-climatice. Solul constituie elementul definitoriu al distribuției 

spațiale a activităților agricole. Agricultura practicată în acest spațiu rural este reprezentată prin 

cultura plantelor (predominând cultura cerealelor) și creștere animalelor (ovine, bovine). 

  În contextul actual, spațiul rural din comuna Chinteni nu dispune de un sistem de amenajare 

agricolă al terenurilor, iar structura spațială a terenurilor agricole este caracterizată prin supra-

parcelare. Parcelele sunt de mici dimensiuni, caracteristică restrictivă în contextul dezvoltări unei 

agriculturii intesive.Există două mari categorii de folosință a terenurilor la nivelul comunei 

Chinteni: terenuri agricole  și terenuri neagricole.   

Fig. 7. Structura fondului funciar 

 

(sursa Institutul Național de Statistică) 

  

  Din punct de vedere al utilizării terenului, terenul agricol este de 7242,0 de hectare, din 

care 3980,0 ha reprezintă teren arabil, 2670,0 fânețe, iar 518,0 ha de pășune. Terenul arabil de 

3980,0 ha este cultivat  cu cartofi, secară, grâu și porumb, conturându-se o adaptare a culturii 

plantelor la condițiile climatice locale (plante rezistente la frig).  

        Conform ,,Registrului agricol” -  39 % din gospodăriile de pe raza comunei Chinteni au 

suprafața de teren agricol până la 3,0 ha, din care mai mult de jumătate este ocupat de pășuni și 

fânețe; rezultă de aici ponderea populației ocupată în zootehnie. 
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Fig.8. Utilizarea terenului în comuna Chinteni  

 

 

▪ Agricultura 

        Teritoriul comunei Chinteni este poziționat la interferența dintre arealul Dealurilor Dejului şi 

Clujului, prezentând caracteristicile specifice celor două forme de relief. Spațiul geografic al 

comunei Chinteni s-a constituit ca suport al dezvoltării pentru comunitățile umane amplasate aici, 

cu elemente de restrictivitate dar și favorabilitate, a căror amprentă se regăsește direct în activitățile 

economice. Agricultura din comuna Chinteni este reprezentată prin cele două forme: cultura 

plantelor și creșterea animalelor, ambele asigurând resursele necesare existenței la nivelul 

gospodăriilor. O mare parte din suprafața terenurilor agricole nu este prielnică  pentru dezvoltarea 
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unei agriculturi intensive, astfel trenurile agricole necesită multiple lucrări de înbunătățiri funciare 

(lucrări hidroameliorative, afânarea și gunoiere). 

       Cauzele principale ale stării de involuție a agriculturii din comuna Chinteni, elementele de 

restrictivitate socio-economică sunt: 

 

• Supra - parcelarea terenurilor: parcela medie este de 0,50 ha (mai mare decât media 

la nivel național care este de 0,40 ha); 

• absența asociațiilor de exploatare a terenurilor. 

       

 Forța de muncă ocupată în agricultură are o pondere de 49 % din populația ocupată .      

 

 Potențialul productiv al agriculturii din comuna Chinteni se caracterizează prin factorii 

menționați mai sus, distingând la nivelul satelor Deușu, Vechea, Măcicașu, Sânmartin, 

Feiurdeni, Pădureni, Săliștea Veche, Satu Lung . câteva categorii de areale agricole diferențiate 

pe linie de cauzalitate directă din caracteristicile morfometrice și pedologice ale terenurilor în 

cauză. 

     Arealul de luncă, terasele inferioare și glacisurile sunt caracterizate de soluri cu fertilitate 

ridicată și cu riscuri morfometrice reduse, unde domină culturile de grâu, porumb, legume și plante 

furajere. 

  Arealul versanților cu înclinare mică și medie este caracterizat de soluri de fertilitate 

medie: eutricambosol, luvosol și districambosol, constituind un element favorizant în modul de 

utilizare a terenului, fiind prezente atât terenuri arabile cât și pășuni. Aici predomină cultura 

cartofului, cerealelor (secară și ovăz), iar suprafețe extinse de pășuni și fânețe sunt utilizate în 

zootehnie (creșterea ovinelor, caprinelor și bovinelor). Pe terenurile cu pante moderate și expoziția 

sudică a versanților predomină livezile, iar suprafețele acoperite cu  vii sunt restrânse. 

 Acest fapt se datorează condițiilor climatice care se caracterizează prin frecvența ridicată a 

înghețurilor târzii și a brumelor timpurii (prima decadă a lunii mai primăvara, iar toamna luna 

septembrie), care constituie un factor de restrictivitate. 
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        Structura fondului funciar agricol constituie un important factor de favorabi-litate în raport 

cu activitățile agricole, acest fapt derivă din ponderea ridicată a terenu-rilor agricole.  

           Comuna Chinteni se caracterizează printr-o suprafață agricolă de 7242 ha din totalul 

suprafeței comunei Chinteni de 9651 ha. În structura terenurilor agricole se remarcă o dominație a 

terenului arabil și fânețelor care totalizează  peste 50 % din totalul suprafeței agricole a comunei, 

în timp ce pășunea dețin puțin peste 6 % din suprafața agricolă. Suprafețele acoperite cu vii și 

livezi sunt de întinderi mari, de 75 ha acest fapt se datorează condițiilor climatice existente în 

arealul studiat. 

Culturi Suprafața cultivată ( ha) Procent 

din total 

Grâu și secară 378 9,49% 

Porumb 946 23,76% 

Cartofi 225 5,65% 

Sfeclă de zahăr 4 0,13% 

Legume  2427 60,97% 

 

 

Principalele culturi Localitati Anul 2011 

 Chinteni Tone 

Grâu și secară 
 740 

Porumb boabe 
 2476 

Floarea soarelui 
 19 
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Sfecla de zahar 
 58 

Cartofi 
 3141 

Legume 
 3601 

   
                                             

(sursa Institutul național de statistică -anul 2005) 

Fig. 9. Producția de cereale și legume. 

 

   

  Creșterea animalelor a constituit din timpuri străvechi una dintre ocupațile de bază ale 

țăranilor din satele Deuşu, Vechea, Măcicaşu, Sânmărtin, Feiurdeni, Pădureni,Satu Lung şi 

SălişteaVeche. Numărul animalelor domestice sunt într-o continuă scădere de la an la an,  

animalele sunt crescute în mod special pentru a asigura consumul propriu.  

 

  Densitatea bovinelor la nivelul comunei Chinteni este de 21 capete /100 ha teren agricol, 

rasele de bovine care sunt prezente în gospodăriile locuitorilor sunt din rasa Bălțată Românească, 

remarcându-se atât prin producția de lapte cât și carne, fiind o rasă mixtă. Existând o bază naturală 

de susținere a sectorului zootehnic prin suprafețe extinse de pășune și fânețe (3188 ha fânețe și 

pășune), s-a dezvoltat creșterea ovinelor și caprinelor cu o densitate de 62,5 capete / 100 ha pășuni 

și fânețe. Ovinele și caprinele sunt crescute pentru producția de lapte, lână, carne ; ovinele fac 

parte din rasa Țurcană albă, Merinosul Transilvanean și sunt adunate în turme din primăvară până 

în toamnă. Caprinele sunt în număr redus, cu un efectiv de numai 201 capete de caprine. Rasele 

de caprine sunt: Capra Albă de Banat și Carpatină. 

 

  Porcinele reprezintă la nivelul comunei Chinteni  o densitate de 89 capete porcine /100 ha 

teren arabil situându-se sub media națională de 103 capete porcine / teren arabil. Porcinele fac 

parte din rasa Marele Alb, Landrace, Pietrain și Durac, toate fiind rase cu un randament ridicat la 

producția de carne. 
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Principalele produse agricole 

animale Localitati 
Anul 2011 

 CHINTENI  
Greutatea in viu a animalelor 

destinate sacrificarii pentru 

consum (tone greutate vie) 

 

657 

Productia de lapte de vaca si 

bivolita (inclusiv consumul 

viteilor) 

 

45600 

Productța de lână ( kilograme)  20750 

Producția de ouă ( mii bucăți)  2177 
 

(sursa Institutul national de statistica,anul 2011) 

Fig.10 . Producția animală  

 

      Cultura plantelor la nivelul comunei Chinteni: producția de grâu și secara este de 740 t, 

porumb boabe 2476 t, floarea soarelui 19t, sfecla de zahar 58 t, legume 3601 tone, acest fapt se 

datorează condițiilor pedo-climatice favorabile. Suprafața agricolă ce revine în medie unui locuitor 

din comuna Chinteni este de  0,40 ha teren agricol, acest indicator oferind un indiciu important 

despre resursele agricole ale teritoriului analizat. Dar mult mai sugestiv pentru activitatea din 

agricultură este indicatorul suprafață arabilă / locuitor (1,44 ha teren arabil/ locuitor), acest 

indicator face trimitere directă asupra activităților agricole din sectorul vegetal. 

Animale Numărul de animale Procent din total 

Bovine  1725 capete 3,63 % 

Porcine  3265 capete 6,87 % 

Ovine  8798 capete 28,57% 

Pasari  33095 capete 69,69 % 

Caprine  200 capete 0,42% 

cabaline   358 capete 0,75% 

Albine  45 familii 0,09% 
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▪ Silvicultura: 

   datorită situării geografice în arealul de podis, în zona deluroasă cu altitudini între 500-

600 m, predomină aici stejarul și carpenul. Pe teritoriul comunei mai sunt întâlnite speciile care 

intră în compoziția arboretelor: gorunul, carpenul, cerul, rășinoasele și paltin, ulm, frasin, salcâm, 

plop tremurător, tei, cireș, păducel, alun, măceș etc. Bradul și pinul cresc în zonă datorită 

plantațiilor recente în locurile unde pădurile au fost tăiate în totalitate; pădurile sunt puține, 

intercalate de pajiști și pășuni cu ierburi mărunte, vegetație specifică de silvostepă.  

  Fondul cinegetic este prezent cu următoarele specii: căprioara, lupul, mistrețul, vulpea, iar 

dintre rozătoare: iepurele de câmp, șoarecele de câmp, șobolanul și dihorul.  

 

▪ Piscicultura  

  teritoriul comunei Chinteni este drenat de Valea Chintăului, iar la aproximativ 1 km de 

comună se găsește situat și Lacul Chinteni. Fauna piscicolă este prezentă prin variate specii de 

pești cum ar fi: crapul, carasul, plătica, roșioara, mreana, cleanul, tenul, porcușorul, iar dintre 

răpitori: șalăul, somnul, bibanul, biborțul, știuca. 

 

▪ Industria și serviciile 

  Activitățile comerciale constituite o coordonată importantă în dezvoltarea comunei 

Chinteni. În localitatea Chinteni nu există activități de tip industrial sau de construcții, nici condiții 

favorabile de dezvoltare a acestora, eventual activități de mică industrie de prelucrare a produselor 

agricole, vegetale sau animale.  

  Principala ocupație a locuitorilor este cultivarea pămânului și creșterea animalelor.  

   

   

▪ Principalele unități agricole sunt:  

-crescătorii de găini;  

-crescătorii de porci ; 

-moară și brutărie (nefuncționale, necesitând reparații capitale);  

-dispensar veterinar. 
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▪ Principalii agenți economici de pe raza comune Chinteni:   24 unități care au ca obiect 

de activitate:  

Deușu  

SC Tapova SRL - Crescătorie găini și pui  

SC Mavaro SRL - Bar  

PF Vaida Marta - Magazin alimentar  

Chinteni  

SC Varaion SRL - Magazin alimentar  

SC Gabioana SRL- Spălătorie auto  

SC Agroservice SA - Mecanizarea agriculturii  

Intr. Individ. Lorincz Andras – Spălătorie  auto  

SC Rogex SRL - Fibră de sticla  

SC Mavaro SRL - Magazin alimentar  

SC Casa Kola SRL - Mobila  

SM Instal Construct - Magazin materiale 

constructii  

SC Malera Comf SRL - Confectii metalice  

SC Garolomia SRL - Magazin materiale 

constructii  

SC Floem SRL - Magazin materiale constructii  

SC Pam Albatros - Magazin alimentar,  

Farmacie  

Dispensar medical. 

Macicașu  

SC Agroservice SA - Mecanizarea agriculturii  

SC Caramos SRL - Magazin alimentar  

Vechea  

SC Rata Camprod SRL - Magazin alimentar  

PF Bath Maria - Magazin alimentar  

Feiurdeni  

SC Vista SRL - Magazin alimentar  

SC Agroflor Comimpex SRL - Magazin 

alimentar  

SC Tamida SRL - Bar  

PF Doghi Alina - Magazin alimentar  

Satu Lung  

SC Kassar SRL - Magazin alimentar  

 

 

 

2.5.POPULAȚIA, ELEMENTE DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE 

  La nivelul comunei Chinteni și a comunelor din zona  învecinată, volumul populației 

raportat la teritoriul administrativ, respectiv ritmul mediu de creștere a populației se prezintă 

astfel: 
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Volumul populației Ritmul mediu anual de creștere a 

populației - 1992 – 2002 

  

LEGENDA: 

 
 

Fig. 11. Date despre populație 

După criteriul numărului populației/ comună, rezultă că la nivelul județului Cluj  Comuna 

Chinteni se situează în categoria a III-a, iar ritmul mediu de creștere a populației prin natalitate 

este negativ.  Numărul populației a atins în anul 2015 cifra de 3020 locuitori – datorită  dezvoltării 

zonelor rezidențiale și a afluxului de populație din municipiul Cluj-Napoca.    

           Populatia activă: este in procent de 60 %  din total populație. 
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Fig.12  Evoluția numărului populației 1990 - 2012 

Sursa: Prelucrare după date obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

 Evoluția numărului de locuitori în comuna Chinteni între anii 1990 și 2012 este 

reprezentată de o curbă sinusoidală, cu o scădere din anul 1990 până la începutul anilor 2000, 

urmând o ușoară creștere din 2002. După 2002 numărul populației a fost aproape constant, cu mici 

creșteri și scăderi ale numărului populației. Acest fenomen este specific pentru întreaga țară.  

Unul dintre motivele tendinţei de creştere uşoară a populaţiei după anul 2000 poate fi 

explicat parţial prin dezvoltarea efervescentă a proiectelor imobiliare care a cuprins localităţile 

limitrofe municipiului Cluj Napoca. 

Pentru anul 1992 numărul de locuitori pentru fiecare localitate componentă comunei 

Chinteni este reprezentată în graficul și tabelul de mai jos. Ponderea cea mai mare a numărului de 

locuitori o deține localitatea Chinteni (aproximativ o treime din total), urmată de localitatea 

Vechea. Cu ponderi aproximativ egale sunt localitățile Deușu, Măcicașu, Feiurdeni și Sânmărtin. 

Cel mai mic număr de locuitori se înregistrează în localitățile Pădureni, Satu Lung și Săliștea 

Veche. Localităţile Chinteni şi Vechea sunt cele mai populate ca urmare a localizări acestora pe 

Drumul  Judeţean 109A, chiar la limita cu Municipiul Cluj Napoca (DJ 109A pare ca o prelungire 

a Străzii Oaşului, respectiv Valea Chintăului). 

mailto:spanu.radu@gmail.com


 

 

S.C. TRIARH S.R.L. 
Str. Unirii nr. 3/49, Cluj-Napoca, Romania 
Tel/Fax: 0264 414370 - Email: spanu.radu@gmail.com 

 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13Distribuțiapopulației comunei pe localități / 1992 

Sursa: Prelucrare după date obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică, în anul 1992 comuna 

Chinteni avea o populaţie de 3067 persoane, dintre care bărbaţii deţineau o pondere un pic mai 

mare decât femeile. Chinteni şi Vechea sunt cele mai apropiate de municipiul Cluj Napoca, 

facilitând astfel fenomenul navetismului. In plus, Chinteni este centru de comună şi beneficiază de 

mai multe servicii, ceea ce il face mai atractiv pentru satele componente. 

 Ambele sexe  Masculin  Feminin 

Chinteni 1022 514 508 

Deușu 284 146 138 

Vechea  566 292 274 

Măcicașu 316 165 151 

Sânmărtin 249 126 123 

Feiurdeni 320 154 166 

Pădureni 104 53 51 

Satu Lung 129 68 61 

Săliştea Veche 77 38 39 

Total 3067 1556 1511 

Fig.14. Populaţia comunei Chinteni în anul 1992 

Sursa: Prelucrare după date obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 
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Fig. 15. Strctura pe sexe și grupe de vârstă - 1992 

Sursa: Prelucrare după datele de pe https://statistici.insse.ro/shop/ 

 Din graficul care reprezintă structura populației pe grupe de vârstă și sexe se pot vedea 

două maxime: grupa de vârstă 15-19 ani și cea de 60-64 ani, minimul fiind deţinut de grupa de 

peste 85 de ani. Până la grupa de 40-44 ani predomină populația masculină, la restul grupelor 

predominând ponderea feminină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Structura pe sexe și grupe de vârstă și localități componente- 2002 
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După vârsta de 40-44 ani mortalitatea în rândul persoanelor de sex masculin este mai 

ridicată decât în randul persoanelor de sex feminin. În plus diferenţele numerice mari între sexe la 

categoriile de vârstă 20-24 până la 30-34 pot fi explicate parţial şi prin migrarea persoanelor de 

sex masculin în alte localităţi/ ţări în vederea căutării unui loc de muncă. 

 Ambele sexe  Masculin Feminin 
Chinteni 1018 503 515 

Deușu 252 124 128 

Vechea 453 246 207 

Măcicașu 275 145 130 

Sânmărtin 222 111 111 

Feiurdeni 332 164 168 

Pădureni 88 46 42 

Satu Lung 99 44 55 

Săliștea Veche 57 31 26 

Total 2796 1414 1382 
Fig.17.  Populaţia Comunei Chinteni în anul 2002 

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

Pentru anul 2002 structura pe grupe de vârstă și sexe este aproximativ la fel cu cea din 

1992, dar numărul populației scade față de 1992. În anul 2002 cele mai mari diferenţe numerice 

între sexe se remarcă la nivelul grupei de vârstă 30-34 ani când predomină populaţia masculină şi 

la nivelul grupei 70-74 ani unde predomină populaţia feminină.  Tendinţa descendentă este una 

generală la nivelul ţării şi poate fi explicată prin scăderea natalităţii și emigraţia populaţiei.  

                         

Fig. 18. Structura pe sexe și grupe de vârstă / 2002 

Sursa: Prelucrare după datele de pe https://statistici.insse.ro/shop/ 
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Fig. 19. Numărul de locuitori și structura pe sexe/ 2011 

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

În anul 2011 populaţia comunei este aproape la fel de mare ca în anul 1992. Acest fapt se 

poate datora într-o oarecare măsură dezvoltării imobiliare în comunele limitrofe municipiului Cluj 

Napoca. Terenul mai accidentat și o politică imobiliară mai rațională - nu au permis o dezvoltare 

la fel de intensă ca în comuna Floreşti cu locuinţe colective cu 3-5 nivele, predominând aici 

locuinţele unifamiliale cu regim redus de înălţime.  

 

Fig.20.  Structura pa grupe de vârste / 2011 

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj  

Unele sate precum Feiurdeni, 

Pă-dureni şi Satu Lung au o 

populaţie sub 100 de locuitori  

în anul 2002 marcând fenomen 

de depopulare a comunei.În anul 

2011 ponderea feminină este 

aproximativ egală cu ponderea 

masculină. Structura pe sexe și 

grupe de vârstă este diferită față 

de anii 1992 și 2002, adică 

pentru grupele de vârstă 10- 
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14 ani și 15-19 ani numărul populației feminine este mai mare decât cel al populației masculine. 

Populaţia masculină predomină însă la grupele de vârstă cuprinse între 35-39 ani până la 50-54 

pentru ca la grupele de vârstă mai mare să predomine iar femeile. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21.  Structura confesională / 1992 

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

Deşi confesiunea ortodoxă este predominantă, structura confesională este mai variată decât în 

alte regiuni ale ţării (cum ar fi Moldova sau Muntenia unde confesiunea ortodoxă este majoritară 

cu 99%). 

 Ortodoxă 
Romano 

Catolică 
Greco 

Catolică Reformată Baptistă Penticostală 
Altă 

religie 

Chinteni 563 72 32 348 2 5 0 

Deușu 232 3 4 0 11 32 1 

Vechea 419 3 0 124 0 20 0 

Măcicașu 215 0 0 61 5 35 0 

Sânmărtin 235 0 0 0 0 14 0 

Feiurdeni 274 5 5 18 5 13 0 

Pădureni 103 0 0 0 1 0 0 

Satu Lung 126 0 1 1 1 0 0 

Săliștea 

veche 69 0 6 0 2 0 0 

Total 2236 83 48 552 27 119 1 
Fig. 22. Structura confesională pe localități 

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 
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Fig.23.  Structura confesională / 2002 

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

În anul 2002 predomină confesiunea ortodoxă, dar se observă o scădere a ponderii 

confesiunii ortodoxe şi a altor confesiuni: cea reformată, evanghelică sau luterană. Confesiunea 

greco-catolică înregistrează aproape o dublare a numărului de enoriaşi faţă de anul 1992.  

 Ortodoxă 

Romano 

Catolică 

Greco 

Catolică Reformată Evanghelică Luterană 

Sinodo- 

presbiteriană 

Chinteni 577 58 61 315 0 3 11 

Deușu 206 0 9 1 0 10 26 

Vechea 338 0 2 92 0 2 16 

Măcicașu 191 0 3 53 0 2 25 

Sânmărtin 204 0 0 0 0 0 17 

Feiurdeni 277 5 13 18 2 2 15 

Pădureni 84 0 1 1 0 0 2 

Satu Lung 97 0 0 2 0 0 0 

Săliștea Veche  53 0 1 1 0 1 1 

Total 2027 63 90 483 2 20 113 

Fig.24. Structura confesională a comunei Chinteni în anul 2002  

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 
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Fig. 25. Structura confesională / 2011 - ponderi 

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

 

Ortodoxă 2087 

Romano Catolică 75 

Reformată 444 

Penticostală 70 

Greco Catolică 125 

Baptistă 41 

Adventistă 5 

Unitariană 4 

Martorii lui Iehova 6 

Creștină după Evanghelie 34 

Alta 13 

Atei 9 

Informație nedisponibilă 150 
 

            Două treimi din 

totalul populației este 

reprezentată de confesiunea 

ortodoxă, un sfert reprezintă 

confesiunea refor-mată, 

restul populației apar-ținând 

altor confesiuni. De remarcat 

este faptul că religiile neo-

proestante (baptişti,adven-

tişti, martorii lui Iehova) 

numără tot mai multi 

credincioşi, în detrimentul 

celorlalte confesiuni. 

Fig. 26. Structura confesională / 2011 – număr enoriași 

Sursa: Prelucrare după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

Structura ocupaţiilor profesionale  
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 Ocupată 

În căutarea 

unui loc de 

muncă 

În căutarea 

primului loc 

de muncă 

Elevi/ 

Studenți 

Pensio- 

nari 

Casni- 

ce 

Întreținute 

de alte 

persoane 

Întreținute 

de stat 

Altă 

situație 

Chinteni 393 6 8 129 281 105 81 2 31 

Deușu 85 9 7 40 102 35 17 0 5 

Feiurdeni 102 1 5 16 100 71 28 0 3 

Măcicașu 163 3 3 35 97 9 11 0 1 

Pădureni 38 0 0 7 43 9 6 1 0 

Săliștea Veche 28 7 3 7 9 31 1 0 1 

Satu Lung 45 1 0 4 73 2 5 0 0 

Sânmărtin 103 2 2 37 45 37 24 1 2 

Vechea 254 17 6 76 151 45 40 0 0 

Fig. 27. Structura ocupaţiilor profesionale din Comuna Chinteni (1992) 

Sursa: Prelucrare după datele obținute de la Institutul Național de Statistică 

 

Cel mai mare număr de persoane ocupate sunt în localitatea Chinteni (393) și în Vechea 

(254). Fiind mai apropiate de municipiul Cluj Napoca, un număr mai mare de persoane practică 

navetismul în oraş, distanţele de parcurs fiind destul de mici. 

 De remarcat este și numărul mare de pensionari (în unele localități fiind mai mare decât 

numărul persoanelor ocupate, fenomen carecteristic pentru mai multe localități ale țării). Pe lângă 

numărul mare de pensionari, îngrijorător este şi faptul că numărul persoanelor ocupate este foarte 

mic. În plus aceştia trebuie să ”întreţină” financiar un număr mai mare de elevi/studenţi/pensionari/ 

casnici. De exemplu, în localitatea Chinteni doar  393 persoane au un loc de muncă, în timp ce 643 

nu au loc de muncă. Într-adevăr o parte dintre aceştia sunt elevi şi pensionari ale căror vârste nu 

permit, prin legislaţie, ocuparea unui loc de muncă . 

 

              Numărul persoanelor ocupate este mai mic în anul 2002 față de anul 1992, dar 

numărul pensionarilor şi elevilor/studenţilor este mai mare faţă de anul 1992, dar  cu cât numărul 
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persoanelor ocupate este mai mic, cu atât bugetul local este mai solicitat (buget restrâns,dar 

necesităţi financiare pentru pensii și ajutoare sociale mai mari). 

 

Fig. 28. Evoluția natalității 1990 – 2012 

Sursa: Prelucrare după datele obținute de la Institutul Național de Statistică 

 

Din graficul 

alăturat se observă faptul 

că natalitatea a scăzut în 

perioada  1990 - 2005, 

apoi se înregistrează o 

ușoară creștere în anii 

2010 și 2012. 

 

 

 

Fig.29. Evoluția mortalității 1990 – 2012 

Sursa: Prelucrare după datele obținute de la Institutul Național de Statistică 

În anul 2010 s-a înregistrat cea mai mică valoare a mortalității, în rest valoare este de circa 

20 procente la mia de locuitori. 
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Fig.30.  Evoluția sporului natural 1990 – 2012 Sursa: Prelucrare după datele obținute de la I. N. S. 

Pentru toți anii analizați valoarea sporului natural are valori negative, maximul valorii 

absolute înregistrându-se în anul 2000. 

2.6.CIRCULAȚIE:Circulația rutieră: 

                                         Chinteni 

  

Fig. 31.Conectarea în rețeaua rutieră națională (Extras din P.A.T.N. S.1. – Rețele de transport) 

Reședința de comună – localitatea Chinteni –este legată de municipiul Cluj-Napoca –

reședința de județ prin drumul județean :DJ 109A – modernizat ( traseu complet: Cluj-Napoca – 
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Chinteni – Deusu – Babutiu – Soimeni – Panticeu – Recea Cristur – Caprioara – Jurca – Ciubancuta 

– limita jud.Salaj)  , iar de aici prin DN1 –E60 se asigură accesul spre București, respective Oradea 

– Borș, respective înscrierea în rețeaua națională / europeană de transport rutier.  

 Acesul în satele din comună  este asigurat de drumurile comunale:  

o DC 149, 

o DC 174(modernizat / proiect in valoare de 788.000,0 Eu) , 

o  DC 148,  

o DC 142  

            

 

Fig.32. Drumurile județene din zonă 

o Sunt prevăzute: executie lucrari constructie Modernizare drum vicinal Chinteni – Macicasu, 

cu valoarea totala estimata de 3198920 lei fara TVA și modernizarea drumului comunal 

Bosoroaie, sat Chinteni (Valoarea totala estimata a contractului este 632.239 lei fara TVA.). 

o  Rețeaua stradală existentă în localitatea-reședință de comună și în localitățile componente 

prezintă o stare fizică acceptabilă 
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Fig.33. Rețeaua de drumuri – între reședința de comună și localitățile componente 

▪ Circulația feroviară: Comuna nu este traversată de căi ferate; cea mai apropiată gară este 

la Cluj-Napoca. 

▪ Circulația aeriană:Transportul aerian este asigurat de Aeroportul Internțional Cluj – 

Napoca. 

 

Fig. 34.Aerogara și pistele de aterizare / decolare 

▪ Transportul în comun:  

Comuna Chinteni face parte din Asociația Zonei Mertopolitane Cluj – la nivelul căreia s-a 

organizat o rețea de transport în comun ce deservește și localitățile componente ale comunei 

(traseele M37, M38, M39) astfel: 
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Fig. 35. Transport metropolitan 

2.7.INTRAVILAN EXISTENT / ZONE FUNCȚIONALE / BILANȚ TERITORIAL 

• Intravilane existente/evoluție 

Nr. 

Crt. 

Comuna 

Chinteni/ AN 

A PS. F V L P 

d 

TF. HS. Nr DR. Cc TOTAL 

1. 1990 286,32 1,42 108,57 0 40,35 0 0,21 9,83 2,11 34,96 87,64 582,71 

2. 2003 629,22 111,44 195,8 0 47,97 0 0,52 12,43 3,65 55,33 115,83 1299,44 

 

Nr.

crt. 
Localitate 

Folosinta 

A PS. F 
   V 

L 
Pd 

   TF. HS. Nr DR. Cc TOTAL 

1 Chinteni 31.48 0 31.13 0 6.0 0 0 3.58 0 6.65 14.82 94,34 
2 Deusu 31.50 0 9.97 0 4.57 0 0 0 0 3.40 9.74 57,21 
3 Feiurdeni 92.30 0.69 17.36 0 6.70 0 0.16 3.91 0.48 9.23 18.59 148.94 
4 Macicasu 23.00 0 11.39 0 5.54 0 0 0.81 0.66 2.52 7.56 52,11 
5 Padureni 13.83 0 9.42 0 3.82 0 0 0.05 0.15 2.49 3.92 32,85 
6 Satu-Lung 27.29 0.73 7.64 0 4.12 0 0.05 1.17 0.41 2.85 10.37 54.70 
7 Sanmartin 16.31 0 7.45 0 5.0 0 0 0.31 0 1.71 6.12 36.90 
8 Vechea 50.61 0 14.21 0 4.60 0 0 0 0.41 6.11 16.52 92.85 
9 Salistea-Veche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,81 12,81 
10 Total / Com.Chinteni 286.32 1.42 108.57 0 40.35 0 0.21 9.83 2.11 34.96 87.64 582,71 

Fig. 36. Intravilane conform O.C.O.T.A. 1990 
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Observam ca din toate cele 9 localitati constituante ale comunei Chinteni, singura localitate 

Salistea-Veche nu avea intravilanul inregistrat in evidentele 0.C.O.T.A.,1990. 

Din totalul de 571.41 ha. al intravilanelor, cea mai mare pondere o aveau terenurile arabile 

(50.10 %), apoi fanatele (19.0 %) si curtile constructii (15.34 %). 

Datorita faptului ca nu toate curtile constructii erau cuprinse in intravilane si datorita 

necesitatii constituirii unor zone agricole, industriale si de agrement, in 1998 s-a hotarat impreuna 

cu Consiliul Local al comunei Chinteni, extinderea intravilanelor, dupa cum urmează: 

 

 

INTRAVILANE EXISTENTE – 1998 

 

Nr. 

Crt 

Localitate 

Folosinta 

A PS. F V L P 

d 

TF. HS. Nr DR. Cc TOTAL 

1 Chinteni 58,99 15,05 46,21 0 6,75 0 0 5,63 0,95 9,35 22,34 166,27 
2 Deusu 44,18 0,17 9.97 0 5,53 0 0 0 0,43 4,97 12,83 78,08 
3 Feiurdeni 102,04 4,78 22,48 0 7,15 0 0,42 4,08 0.58 10,12 26,30 177,95 
4 Macicasu 27,12 0,06 11.48 0 5.82 0 0 0.81 0.66 2.61 8,27 56.83 
 Padureni 27,26 2,47 13,82 0 5,30 0 0 0.06 0.15 3,43 5,86 58,35 
6 Satu-Lung 27.46 0.73 7.70 0 4.45 0 0.05 1.17 0.41 2.85 10.79 55,61 
7 Sanmartin 18,35 0,29 7.90 0 5.0 0 1,01 0.45 0 2,27 6.21 41,48 
8 Vechea 61,73 0,10 16,80 0 4.63 0 0 0 0.41 6.52 17,71 107,90 
9 Salistea-

Veche 

19,61 10,21 17,88 0 3,34 0 0,05 0,23 0,06 5,09 5,52 62,06 
10 TOTAL 

com.Chinteni 

386,74 33,93 154,24 0 47,97 0 1,53 12,43 3,65 47,21   115,83 804,53 

 

Datorită cererii mari pentru atribuire de terenuri in vederea construirii de case de vacanta 

precum si pentru investitii in domeniul turismului,a1 serviciilor si al micii industrii, in 2003 s-a 

hotarat impreuna cu Consiliul Local al comunei Chinteni, extinderea intravilanelor, dupa cum 

urmeaza: 
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INTRAVILANE PROPUSE – 2003 

Nr.crt

. 

Localitate 

Folosinta 

A PS. F V L Pd. TF. HS. Nr DR. Cc TOTAL 

1 Chinteni 224.78 86.97 86.56 0 6.75 0 0 5.63 0.95 15.92 22.34 585,95 
2 Deusu 90,61 4.45 9.97 0 5.53 0 0 0 0.43 4.95 12.83 128.77 
3 Feiurdeni 102.04 4.78 22.48 0 7.15 0 0.42 4.08 0.58 10.12 26.30 177.95 
4 Macicasu 41.81 0.06 13.08 0 5.82 0 0 0.81 0.66 2.98 8.27 73.49 
5 Padureni 27.26 2.47 13.82 0 5.30 0 0 0.06 0.15 3.43 5.86 58.35 
6 Satu-Lung 27.46 0.73 7.70 0 4.45 0 0.05 1.17 0.41 2.85 10.79 55.61 
7 Sanmartin 17,35 0.29 7.51 0 5.00 0 0 0.45 0 4.27 6.21 41.08 
8 Vechea 78,30 1.41 16.80 0 4.63 0 0 0 0.41 5.72 17.71 116.18 
9 Salistea- 

Veche 

19.61 10.28 17.88 0 3.34 0 0.05 0.23 0.06 5.09 5.52 62.06 

TOTALCom. 

Chinteni 

629.22 111.44 195.80 0 47.97 0 0.52 12.43 3.65 55.33 115.83 1299,44 

Suprafata intravilanului propus 2003, fata de intravilanul existent la 1990 al comunei, s-a 

modificat dupa cum urmează: 

Categoria de 

folosinta 

A PS. F V L Pd TF. HS. Nr DR. Cc TOTAL 

Intravilan 

Existent 

1990 

286,32 1,42 108,57 0 40,35 0 0,21 9,83 2,11 34,96 87,64 582,71 

Intravilan 

Propus 2003 

629,22 111,44 195,80 0 47.97 0 0.52 12.43 3.65 55,33 115.83 1299,44 

Diferente 342,9 110.02 87,23 0 7,62 0 0.31 2,6 1,54 20.37 28,19 716,73 
Majoritatea terenurilor introduse in intravilan sunt terenuri arabile (55,94%), apoi pasuni (18,31 

%), fanete(14,5%) care pana acum nu au facut parte din intravilan .Suprafata extravilanului propus, 

fata de extravilanul existent al comunei, s-a modificat dupa cum urmeaza: 

LOCALITATEA CHINTENI 

Total intravilan 1990……………………………………………………………     94,34ha 

Teren ce se adaugă………………………………………………………………   491,61ha 

Total intravilan 2003………………………………………………………….....   585,95ha 
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LOCALITATEA DEUȘU 

Total intravilan 1990………………………………………………………………..  57,21ha 

Teren ce se adaugă ………………………………………………………………….  71,56ha 

Total intravilan 2003 ………………………………………………………………..128,77ha 

 

 

LOCALITATEA VECHEA 

Total intravilan 1990 …………………….…………………………………………..92,85ha 

Teren ce se adaugă …………………………………………………………………... 23,33ha 

Total intravilan 2003…………………………………………………………………116,18ha 

 

 

LOCALITATEA SANMARTIN 

Total intravilan 1990……………………………………………………………   36,90ha 

Teren ce se adauga………………………………………………………………     4,18ha 

Total intravilan 2003……………………………………………………………    41,08ha 

 

 

LOCALITATEA MACICASU 

Total intravilan 1990………………………………………………………………….52,11ha 

Teren ce se adauga…………………………………………………………………….21,38ha 

Total intravilan 2003………………………………………………………………….73,49ha 
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• ZONE FUNCȚIONALE: 

 

În localitatea Chinteni (la origine o așezare de tip înșiruit, dezvoltată în lungul Văii 

Chinteni) - se identifică o amplasare corespunzătoare a zonelor funcționale care din punct de 

vedere al evoluției istorice s-au conturat și au  evoluat logic. 

Zona centrală: în reședința de comună - concentrează principalele obiective de utilitate 

publică (primăria, școala generală, grădinița, căminul cultural, sediul Poliției, dispensarul 

veterinar, magazin mixt, etc.); în localitățile componente zona centrală nu este clar conturată, este 

slab reprezentată sau inexistentă,; 

Zona de locuințe cu funcțiuni complementare: în reședința de comună se dezvoltă în jurul 

zonei centrale, extinzându-se în ultimii ani mai ales spre sud – est – în lungul și pe malul drept al 

Văii Chinteni; datorită numeroaselor solicitări, planul urbanistic general – în varianta 

reactualizată prevede o extindere controlată și pe direcțiile est - nord – est, respectiv sud  -vest 

pentru zona de locuințe cu funcțiuni complementare; ac est tip de extindere este prevăzut și pentru 

localitățile componente. 

Zona unităților de producție: zona de producție agricolă include terenurile fostelor grajduri 

și SMA, dar au apărut o serie de unități de mică producție, nepoluantă, amplasate în special în 

lungul axei longitudinale a localității în Chinteni, plus cazuri punctuale pentru localitățile 

componente. 

Zona de gospodărie comunală: cuprinde: cimitirele – (existente în toate localitățile, 

amplasate de regulă în jurul bisericilor, local se impun extinderi ale acestora), captările de apă, 

stațiile de reglare a presiunii gazelor naturale, stații de epurare. Planul urbanistic general 

evidențiază terenurile cu interdicții / restricții de construire impuse de traseele rețelelor tehnico – 

edilitare. 

Zone de recreere, sport, turism: sunt concentrate în jurul lacului Chinteni, prevăzând 

valorificarea patrimoniului natural / cultural pentru localitățile componente. 

Zona căilor de comunicație: este clar conturată, cu prevederi referitoare la întreținerea și 

modernizarea tramei stradale. 
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2.8.ZONE CU RISCURI NATURALE 

 

           

   Luând in considerare gradul de 

vulnerabilitate si evenimentele  produse și 

perioada de revenire, s-a intocmit o harta a 

riscurilor natural pe judetul Cluj.  

            Pentru comunele amplasate in Câmpia 

Transilvaniei, Dealurile Clujului si Dejului si 

partial in cele din spatiile depresionare, riscul 

se extinde pe o plaja de la mediu (36 de 

comune, 2 municipii) spre mare (14 comune 

si 2 municipii) si foarte mare (1 comuna). In 

spatiul montan riscul este mic si foarte mic. 

             Conform studiului,  comuna  Chinteni 

se situează într-o zonă de risc de grad mediu 

–spre mare. 

 

              

Fig. 37. Județul Cluj – harta riscurilor naturale 

• Riscul de inundații și alunecări de teren: 

Comuna este străbătută de la nord spre sud de Valea Chintenilor; Pârâul Chinteni este 

afluent de stânga al râului Someşul Mic şi are o lungime de 15 km (din care 2,8 km pe teritoriul 

administrative al municipiului Cluj-Napoca. Principalele caracteristici hidrologice ale pârâului 

Chinteni sunt: 

• Suprafaţa bazin hidrografic = 45 kmp. 

• Debite cu asigurare de Q1%= 80 mc/s. 

 

Datorită pantei pronunţate (peste1%) şi a vitezelor mari se produce erodarea malurilor şi patul 

albiei antrenând material ce se depune în zona aval. Instabilitatea albiei în plan orizontal şi vertical 

este şi una din cauzele alunecărilor de teren ce se manifestă pe ambele maluri. 
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 Pe cursul de apă, în partea de nord a localității Chinteni  se află  lacul Chinteni in suprafaţă 

de 16 Ha, lac de origine naturală, proprietate a primariei Chinteni si administrat de AJVPS Cluj. 

În anul 2006 , o viitură a afectat barajulul, iar lacul a fost golit, astfel că apa a inundat doar 2,5 

hectare de teren arabil. 

Datorită regimului diferențiat de curgere, s-a identificat o zonă supusă pericolului de inundații, 

pentru care Planul Urbanistic General prevede reglementările specifice. 

• Hazard seismic:  

 

 

              Fig. 38. Harta hazardului seismic 

In termeni generali, hazardul 

seismic defineşte mişcarea aşteptată a 

terenului – provocată de cutremure – 

într-un amplasament, fenomen ce 

poate avea ca efect distrugeri sau 

pierderi. 

Conform zonării seismice a 

teritoriului României – intensități pe 

scara MKS, - conform SR 11100 – 

1:93, Comuna Chinteni se situează în 

zona cu grad seismic 6 

 

 

• Regimul pluviometric:  

Cantitățile medii anuale ating valori de 600 – 700 mm și izolat depășesc 700mm în zona 

Dealurilor Clujului 

• Încărcarea data de zăpadă: 
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  Fig.39.  Zonarea valorii caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol  

 

Precipitațiile sub formă de zăpadă cad în județul Cluj – în zonele deluroase în a doua decadă a 

lunii noiembrie. Conform zonării valorii caracteristice a încărcării zăpezii la sol având IMR =50 

ani, – pentru zona geografică în care este situate comuna Chinteni,  încărcarea dată de zăpadă este 

de 1,5 kN/mp, adică 150kgf/mp. 

 

Procesele de eroziune: 

Se manifestă cu o intensitate mai mare în semestrul cald al anului. Pe versanții sudici- însoriți 

și uscați – eroziunea de suprafață datorată ploilor torențiale din timpul verii se manifestă mult mai 

intens decât pe cei nordici, mai umezi și mai protejați de vegetația ierboasă mai densă. Totodată, 

ploile care cad pe parcursul mai multor zile măresc scurgerea specific și exercită o acțiune de 

eroziune asupra versanților, cu atât mai mare cu cât capacitatea de infiltrare a apei în sol scade. 

Ploile torențiale – cu intensitate mare și de scură durată, cad pe areale restrânse și sunt mai 

frecvente în perioada caldă a anului, in luna iunie ( distribuția intensității maxime lunare a ploilor 

torențiale reprezentând 21% în zona comunei Chinteni). 
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2.9.ECHIPAREA EDILITARĂ: 

3. Alimentarea cu apă: 

 Prin H.G.R.  Nr. 856 din 1 august 2007 privind repartizarea de sume defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze 

sportive din spatiul rural, pentru Comuna Chinteni se repartizează următoarele sume: 

 

Unitatea administrativ- 

teritorială 

Denumirea  lucrării Suma  

-  mii  lei - 

Comuna Chinteni Alimentare  cu  apă  potabilă  a  localităţilor  Chinteni, 

Deusu,  Vechea,  Măcicasu,  Sanmartin 

400,0 

 

În present rețeaua de apă potabila deserveste satele Chinteni, Deusu, Vechea, Macicasu, 

Sanmartin, urmând a fi extinsă în fiecare localitate în zonele introduce în intravilan.  

4. Rețeaua de canalizare:  

În present preluarea apelor uzate se face cu soluții locale; a fost elaboreată o documentație 

tehnică pentru rețeua publică de canalizare cu stație de epurare, urmând a fi identificate 

sursele de finanțare (valoare de 13.000.000 lei)..  

 

5. Reteaua de gaze naturale:  deservește toate localitățile componente ale Comunei Chinteni.  

 

6. Reteaua de energie electrică:  deservește toate localitățile componente ale Comunei 

Chinteni.  

7. Retea de fibra optică:  deservește toate localitățile componente ale Comunei Chinteni.  

2.10. PROBLEME DE MEDIU 

Ariile protejate  

         au fost delimitate în Uniunea Europeană cu scopul 

de a proteja mediul de viaţă, de răspândire şi de hrănire 

din ce în ce mai restrâns al speciilor rare. În ariile 

Natura 2000 nu sunt interzise activităţile umane, ci se 

acordă o atenţie sporită speciilor care trăiesc aici şi la 

prezervarea habitatelor acestora. Teritoriul 

administrativ al comunei Chinteni include o parte din 

 

Fig.40.  Dealurile Clujului Est 
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situl Natura 2000: Dealurile Clujului Est, cu o suprafață 

totală de 8.889,60 ha, Cod ROSCI 0295 

 

Siturile Natura 2000 în județul Cluj 

Numele 

sitului 

Localizare 

(județ) 

S. 

(ha) 

Cod 

SCI / SPA 
Arii protejate suprapuse sitului 

Dealurile 

Clujului de 

Est 

CLUJ 8.889,60 ROSCI0295 
Fânațele Clujului - La Craiu, Fânațele 

Clujului - Copârșaie 

 

 Siturile de Importanță Comunitară (SCI) constituite - (conform Directivei Habitate a 

Uniunii Europene (Directiva 92/43 din 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și 

florei sălbatice) și copletată prin Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 

1.964/2007 și prin Ordinul nr. 2.387 din 29 septembrie 2011 (pentru modificarea Ordinului 

ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată a siturilor de importanță comunitară),- o parte integrantă a rețelei ecologice 

europene Natura 2000 în România). 

 

Fânațele Clujului (perimetrele Copârșaie și Valea lui Craiu) este o arie protejată de 

interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație de tip botanic) aflată în preajma 

municipiului Cluj-Napoca, cu o vegetație specifică zonelor din Asia și Europa răsăriteană. 

 

Rezervația ocupă 75.000 m2. Solul bogat în carbonat de calciu, relieful accidentat și 

climatul plăcut au dus la dezvoltarea aici a unei vegetații de stepă, similară celei din partea sudică 

a Ucrainei. Au fost identificate aici 450 unități sistemice, printre cele mai valoroase numărându-

se xerofilele pontice, cele pontico-mediterane, plantele continental-orientale, ș.a. Este unicul loc 

din România unde trăiește vipera de fâneață (Vipera ursinii rakosiensis). 
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Dealurile Clujului 

 

FânațeleClujului (perimetrele Copârșaie și  

Valea lui Craiu) 

Fig. 41. Arii protejate 

Organizatia World Wide Fund of Nature Romania /WWF-Romania/ deruleaza, in prezent, 

proiectul „Natura 2000 si Dezvoltare Rurala in Romania”, o initiativa finantata prin Programul de 

Cooperare Elvetia-Romania ce vizeaza oportunitatile de generare de venituri bazate pe arii 

protejate, informeaza site-uli WWF-Romania. 

Proiectul WWF are ca dată de finalizare luna iunie 2016, iar pe durata acestuia se doreste 

imbunatatirea implementarii normelor impuse de Natura 2000, promovand, in acelasi timp, 

dezvoltarea rurala durabila in Romania. 

 Situl Natura 2000: Dealurile Clujului de Est, respectiv Aria protejată: Fânațele Clujului pe 

porțiunile care sunt incluse în teritoriul administrativ al comunei Chinteni nu se suprapun peste   

intravilanele localităților componente.  

Calitatea apei subterane 

  Începând cu anul 2005 caracterizarea apelor subterane se face pe corpuri de ape subterane. 

Pentru judeţul Cluj, conform Normativelor în vigoare, avem atribuite două corpuri de apă 

subterană (ROSO10 si ROSO11). Asfel: În cadrul corpului ROSO10/ Somesul Mic, lunca si terase, 

au fost monitorizate calitativ în 9 puncte din care: 5 foraje de reţea de ordinul I, trei fântâni si un 

foraj din reţeaua de captare a municipiului Cluj -Napoca. În anul 2009 s-a monitorizat forajul Cluj 

Captare FE(ROSO10), foraj aparţinător frontului de captare al municipiului Cluj-Napoca 

(programul de potabilizare). Apa acestui foraj are caracter nepotabil după indicatorii: O2 dizolv. 

si Al (Legea Nr. 458,modificată şi completată ulterior). 
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Pe teritoriul comunei Chinteni apele freatice prezintă un grad de mineralizare si duritate 

deosebită, iar apele de adâncime sunt puternic mineralizate și nepotabile. 

Calitatea aerului 

Poluarea atmosferei reprezintă unul dintre factorii majori care afectează sănătatea şi 

condiţiile de viaţă ale populaţiei din localități. Disconfortul produs de fum şi mirosuri, reducerea 

vizibilităţii, efectele negative asupra sănătăţii umane şi a vegetaţiei produse de pulberi de gaze 

nocive , daunele asupra construcţiilor datorate prafului şi gazelor corozive, precipitaţiile acide, se 

înscriu printre problemele majore de mediu ale zonelor locuite. Activităţile specifice acestor zone, 

legate în primul rând de viaţa de zi cu zi a locuitorilor se constituie, inerent, într-o serie de surse 

de poluare a atmosferei; printre acestea se înscriu: - sistemele de încălzire a spaţiilor de locuit, 

comerciale, instituţionale; - modalităţile de preparare a hranei (mijloace proprii şi unităţi 

specializate); sistemul de transport şi distribuţie a curentului electric şi a curenţilor slabi pentru 

telecomunicaţii; - servicii (spălătorii, service, auto, aparatura electrocasnică, distribuţie gaze 

naturale, produse petroliere etc.); - sistemul de colectare, depozitare, incinerare a deşeurilor solide. 

. Majoritatea poluanţilor gazoşi: oxizi de sulf, oxizi de azot, oxizi de carbon, compuşii organici 

volatili au natura acidă, contribuind nu numai la acidifierea a atmosferei, ci şi a tuturor celorlalte 

componente ale mediului natural şi artificial. Mai mult, unii dintre aceşti poluanţi primari conduc, 

datorită prezenţei apei în atmosferă şi a reacţiilor fotochimice, la formarea unor poluanţi secundari, 

dintre care în primul rând oxidanţii fotochimici (ozon, peroxiacetilnitrati, apa oxigenată, acid 

formic etc.), acidul sulfuric şi acidul azotic, cu un grad de agresivitate ridicat. Agresivitatea 

poluanţilor primari şi secundari se manifestă nu numai asupra sănătăţii umane, prin creşterea 

morbidităţii şi a mortalităţii, ci şi asupra construcţiilor civile şi industrial. 

Fundamentele pentru managementul calităţii aerului – parte componentă a managementului 

mediului – sunt punerea şi menţinerea sub control a surselor de poluare a atmosferei, existente şi 

viitoare prin:  

• cunoaşterea tuturor surselor de poluare existente şi viitoare incluzând: localizarea, 

parametri fizico - chimici ai emisiilor, debitele masice ale poluanţilor, eliminarea emisiilor 

necontrolate şi accidentale;  

• reducerea etapizată şi progresivă a emisiilor prin măsuri tehnice adecvate în domeniu; - 
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• elaborarea şi implementarea unui sistem de reglementări pentru protecţia calităţii aerului 

la nivel local;  

• implementarea unui sistem de monitoring al calităţii aerului ca parte a sistemului de 

monitoring al mediului, în vederea atestării respectării standardelor de calitate a aerului şi 

a determinării eficienţei măsurilor de reducere a emisiilor. 

Biodiversitatea situurilor arheologice şi peisagistice 

  Accelerarea procesului de urbanizare se înregistrează cu pregnanță în localitatea reședință 

de comună, iar soluţiile adoptate ţin mai puţin cont de calitatea mediului înconjurător, deşi s-a 

demonstrat că un mediu de calitate reduce costurile funcţionării spațiului antropizat.. 

Biodiversitatea în ansamblul ei (genetică, specifică, ecosistemică şi culturală) joacă un rol 

important în funcţionarea normală a localităților, pentru a oferi locuitorilor condiţii optime de a 

locui, a munci, a circula, a se distra, ci şi condiţii pentru a respira, a se odihni, a avea siguranţă, a 

avea linişte, a face faţă stres-ului tot mai divers (Duvigneaud et Denaeyer de Smet, 1977). 

Analiza biodiversităţii din perimetrul comunei conduce şi la măsuri concrete de consevare in 

situ, fie prin rezervaţii legal constituite, fie prin declararea unor suprafeţe ca zone ecologice, cu rol 

de conservare şi recreere pentru locuitori. În aceste condiţii, se iau în considerare două mari 

categorii de arii: 

8. arii protejate sau care necesită un regim special de protecţie, incluzând aici aşa-numitele 

“zone fierbinţi” (hotspots) 

9. arii seminaturale, în care se permite şi instruirea şi relaxarea publicului. 

Pentru aceste arii au fost instituite în P.U.G. și R.L.U. reglementările legale specific. 

 

2.11. DISFUNCȚIONALITĂȚI: 

2.11.1. Disfuncționalități la nivelul teriporiului administrative: 

 Distribuția în teritoriul administrativ al comunei Chinteni a localităților componente este 

relative omogenă,  vetrele vechi ale acestor localități sunt bine conturate  și străbătute de drumurile 

principale. Există însă și grupuri izolate de locuințe vechi, greu aceesibile; aceste micro-zone au 

fost incluse ca trupuri în intravilan – dar asigurarea accesibilității rutiere și a unei infrastructuri 

edilitare corespunzătoare constituie o disfuncție greu de reglementat ca urmare a prioritizării 

lucrărilor de investiții la nivelul comunei în corelare cu resursele bugetare.În prezent, aceste trupuri 

sunt legate de intravilanul localității prin drumuri de exploatare. 
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Se semnalează că prin extinderea zonelor construite, localitățile Deușu – Vechea, 

respective Sânmărtin – Măcicașu au intravilanele alipite, preconizându-se o dezvoltare viitoare 

unitară.  

2.11.2. Disfuncționalități la nivelul căilor de comunicație din teritoriu: 

• Drumul județean DJ109A , care asigură legătura între județul Cluj și județul Sălaj 

prezintă pe traseu, atât în intravilanul localităților pe care le străbate – cât și în 

extravilan, porțiuni în care îmbrăcămintea asfaltică este degradată, fapt ce conduce 

la reducerea vitezei de deplasare și mărește consumul de carburanți. 

• Din punct de vedere istoric, localitățile s-au dezvoltat în lungul căilor majore de 

circulație; în prezent traficul rutier induce discomfort riveranilor. 

• Pentru drumurile comunale sunt necesare lucrări de reabilitare și întreținere. 

2.11.3. Disfuncționalități în rețeaua de circulație din localități: 

 Rețelele stradale din intravilanul localităților component ale comunei Chinteni necesită 

deasemenea intervenții și lucrări de reabilitare și întreținere, precum și asfaltarea trotuarelor, 

refacerea rigolelor și a canalelor marginale, a podețelor de acces în gospodării. Căile de acces spre  

trupurile de intravilan sunt drumuri de pământ, greu practicabile, mai ales în perioadele cu 

precipitații abundente.  

2.11.4. Disfuncționalități în domeniul protecției mediului: 

• Principala disfuncție o constituie lipsa unei rețele centralizate de canalizare; atât preluarea 

apelor uzate menajere, cât și a dejecțiilor de la animale, constituie o disfuncție majoră la 

nivelul localităților comunei; 

• Poluarea aerului este produsă – mai ales în reședința de comună – de gazele de eșapament 

ale auto vehiculelor; 

• Posibilitatea poluării solului, dar și a apelor de suprafață și din stratul freatic sporește în 

lipsa unei gestiuni ecologice a deșeurilor menajere și a dejecțiilor de la animale.  

2.11.5. Disfuncționalități în relațiile dintre zonele funcționale: 

  Cu excepția reședinței de comună, la celelalte localități zona centrală este slab conturată. 

Zonele agricole și industriale legate de producția agricolă sunt așezate la marginea localităților, 

fără a afecta zonele rezidențiale; excepție face localitatea Satu Lung, unde zona agricolă și de 

prelucrare se află în apropierea zonelor de interes public.  

În localitatea Vechea, zona de gospodărie comunală și cimitirul se află în apropierea 

centrului localității.  

mailto:spanu.radu@gmail.com


 

 

S.C. TRIARH S.R.L. 
Str. Unirii nr. 3/49, Cluj-Napoca, Romania 
Tel/Fax: 0264 414370 - Email: spanu.radu@gmail.com 

 

61 
 

2.11.6. Disfuncționalități în domeniul locuirii: 

 Se constată o diferențiere, în special în localitatea reședință de comună – a două zone 

rezidențiale distincte: zona tradițională, în care intervențiile / construcții noi de locuințe sunt relativ 

nesemnificative, iar construcțiile noi cu mici excepții se integrează în context – și zonele recent 

introduce în intravilan destinate construcțiilor de locuințe, principal disfuncție înregistrată aici 

fiind parcelarul (fâșii înguste și lungi de teren, deservite de viitoare căi de acces cu lățime 

insuficientă. Se remarcă deasemenea dificultatea asigurării în aceste zone a utilităților edilitare, 

mai ales a sistemului public de canalizare. Prezența foselor septice pe fiecare parcelă reduce gradul 

de confort în aceste teritorii.  

2.11.7. Disfuncționalități în domeniul echipării edilitare: 

 Disfuncționalitățile sunt generate de lipsa unui sistem public general de alimentare cu apă 

și calnalizare care să deservească întreg teritoriul cuprins în intravilan, lipsa unei stații de epurere 

a apelor uzate, deși – pentru reședința de comună este elaborate proiectul ethnic necesar, urmând 

a identifica sursele de finanțare. 

2.11.8. Alte disfuncționalități: 

 Prin amplsarea geografică, localitățile comunei sunt private de un acces direct la 

principalele sisteme naționale de transport. Pentru accesul la DN1 –E60,  la magistrala de cale 

ferată și la Aeroport, este necesară deplasarea în municipiul Cluj-Napoca.  

O disfuncţionalitate importantă este deci absenţa infrastructurii rutiere adecvate şi 

ineficienţa sistemelor de transport care să lege comuna  de arealul limitrof. Infrastructura rutieră 

şi legăturile directe cu reședința de județ prin intermediul reţelei de transport în comun sunt 

percepute de numeroşi locuitori ca o disfuncţionalitate gravă, atât sub aspect calitativ, cât şi 

cantitativ. De aici, dependenţa de autoturismul propriu sau, în unele cazuri, de bicicletă (fără a fi 

amenajate piste de biciclete pe direcțiile menționate).  

 

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE: 

• Studio topografic întocmit de S.C. SGMA TOPO S.R.L. 

• Descrierea geohazardelor  pentru (zona urbană largă) Cluj – Napoca (Anca Vîjdea și 

Ioan Cociuba – Enabling Access to Geological Information in Support of GMES) 

• Rezultate definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor – 2011 caracte-

ristici demografice ale populaţiei -  (Institutul Naţional de Statistică) 
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• Studiul ,, Analiza resurselor, nevoilor şi aşteptărilor locale din comunităţile rurale 

clujene”( AgroTransilvania Cluster, cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj şi al 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca - expertiza 

internaţională a Proiectului ERASMUS MUNDUS MSc Food Identity) 

• Studiu sectorial ,,Populaţie şi locuire”(C.J.Cluj, Facultatea de Sociologie şi Asistenţa 

Socială, U. B.B. CLUJ NAPOCA) 

• Studii privind proprietatile fizico-chimice si distributia principalilor poluanti atmosferici 

din judetul Cluj (Dana Florina Mihut  și Dumitru Ristoiu).  

 

 

3.2. EVOLUȚIE POSIBILĂ, PRIORITĂȚI 

3.2.1. Evolutia posibila si prioritatile 

În conformitate cu prevederile documentului: ,,Studiu privind stabilirea potențialului 

socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale” realizat în cadrul contractului  “Asistență tehnică 

pentru pregătirea perioadei de programare în domeniul dezvoltării rurale 2014-2020” Cod 

contract: C/511/1/1/S/12/00/02/S0 din 05.08.2014(colectiv de elaborare: coordonator ASE: 

Prof.Univ.dr. Boboc Dan și lect. Ileanu Bogdan), programul de dezvoltare pentru comuna Chinteni 

stabilește trei obiective prioritare : 

• garantarea unei gestionări durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice;  

• favorizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a comunităților rurale în special prin 

sprijinirea economiilor locale,  

• crearea și menținerea locurilor de muncă. 

Conform prevederilor legislative, spațiul rural românesc este alcătuit din zonele aparținând 

comunelor, precum și zonele periurbane ale orașelor sau municipiilor, în care se desfășoară, cu 

respectarea prevederilor legislației în vigoare, activități încadrate în următoarele domenii 

economice:  

a) producție agricolă vegetală și/sau zootehnică, silvică, de pescuit și acvacultură;  

b) procesarea industrială a produselor agricole, silvice, piscicole și de acvacultură, precum si 

activități meșteșugărești, artizanale și de mică industrie. 

Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor locale de bază în zonele rurale reprezintă elemente 

esențiale în cadrul oricărui efort de a valorifica potențialul de creștere și de a promova durabilitatea 

zonelor rurale. De fapt, crearea de infrastructură reprezintă primul pas în cadrul procesului de 
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dezvoltare locală, în ideea că accesul la utilităţi, bunuri şi/sau servicii creşte atractivitatea zonei, 

deci acţionează ca un „magnet” pentru potenţialii investitori. 

 

 

Şansele de revitalizare a zonelor rurale sunt evaluate în prezent, nu doar în raport cu 

potenţialul de dezvoltare agricolă/silvică, ci şi cu potenţialul de diversificare a activităţilor 

economice. Fără a minimaliza importanța agricolului, una din premizele unei dezvoltări economice 

sănătoase a zonelor rurale o constituie o bună reprezentare a activităţilor neagricole care pot 

reprezenta soluția ideală în special pentru forța de muncă care nu dorește practicarea de activități 

agricole. De regulă acestea presupun o calificare superioară a forței de muncă şi implicit obținerea 

unor venituri mai mari şi mai sigure. În același timp, diversificarea portofoliului de profesii 

neagricole, prin dezvoltarea și consolidarea sectoarelor industrial și de servicii, sporesc şansele de 

practicare a unei agriculturi superioare din punct de vedere al randamentelor și al calității 

producției.  

 

 

Analiza potenţialului de diversificare a activităţilor economice se concentrează pe surprinderea 

tendinţelor existente în dezvoltarea economică din localităţile rurale.Formarea indicatorului de 

evaluare a potențialului socio-economic de dezvoltare al comunei se face pe baza analizei 

criteriilor și sub-criteriilor următoare: 

Indicator complex IC 

POTENȚIAL SOCIO-ECONOMIC 

        

Potențial 

endogen 

Caracteristici 

fizicogeografice 

Capital uman Activități 

economice 

Echipare 

tehnico-ed. 

Nr locuitori Altitudinea 

medie 

Densitatea 

populației 

Nr. sosiri în unit. 

turistice 

Ponderea locuin-

țelor alimentate 

cu apa din 

rețeaua publică 
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Suprafața 

agricolă 

 

Densitatea 

fragmentarii 

Ponderea 

populației de 15-

64 ani în total 

populație 

Nr. agenți 

econo-mici 

/1000 loc 

Ponderea 

locuințelor 

racordate la 

canalizare 

Nr animale 

exprimate în 

UVM 

Suprafață situri 

de importanță 

comunitară 

Ponderea 

populații cu 

studii medii 

Nr. angajați în 

IMM, AF și 

PFA/1000 loc 

Ponderea 

locuințelor 

racordate la 

rețeaua de gaze 

Suprafața 

forestieră 

 

Ponderea su-

prafeței fores-

tiere în suprafața 

UAT 

Număr medici 

/1000 de loc. 

Număr unități de 

cazare 

 

Densitatea 

rețelei de 

drumuri publice 

Patrimoniul 

cultural 

Ponderea popu-

lației care uti-

lizează inter-

netul cu vârsta 

peste 6 ani 

Ponderea 

pop.   ocupate în 

sectorul se-

cundar și terțiar 

din totalul popu-

lației ocupate 

F9g. 42. Structura indicatorului complex IC 

Pornind de la aceste criterii de analiză, studiul propune o metodă de analiză ierarhică pentru  

compararea tuturor combinațiilor de câte 2 grupe și respectiv sub-grupe și acordarea unui scor 

de preferință/importanță, conform modelului de mai jos:  

o Potențialul de dezvoltare socio-economică  

o Potențial endogen  

o Caracteristici fizico-geografice  

o Activități economice  

o Capital uman  

o Echipare tehnicoedilitară 

Din cele 2861 de comune ce alcătuiesc spațiul rural din Romînia, comuna Chinteni ocupă locul 

516. 
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IERARHIA COMUNELOR ÎN FUNCȚIE DE POTENȚIALUL SOCIO-ECONOMIC DE 

DEZVOLTARE(extras) 

NR. 

CRT 
SIRUTA JUDET UAT PEND FGEO AECO EDIL PUMAN IC 

516 56988 CLUJ CHINTENI 0,60 0,55 0,49 0,32 0,46 0,4829 

Fig. 43. Indicatori pentru UAT Chinteni 

Urmare a acestei analize, se conturează prioritățile de intervenție: 

3.2.2. Stabilirea prioritatilor: 

• Dezvoltarea producției agricole prin aplicarea unui program de măsuri focalizat 

pe exploatațiile agricole cu dimensiuni peste 5 ha; exploatațiile sub această 

dimensiune, în general, nu generează venituri care să fie potențial investite, iar 

viabilitatea lor ca parteneri comerciali pare să fie limitată din această cauză.  

• Sporirea capacității agenților economici de a furniza locuri de muncă;   

• Încurajarea tendințelor de diversificare și  consolidare a economiei locale; 

• Sporirea gradului de atractivitate turistică al zonei.   

Pentru infrastructurile tehnico – edilitare: 

• Reabilitarea/modernizarea și extinderea  rețelei de drumuri publice; drumuri 

de descărcsre și variante ocolitoare pentru localitatea Chinteni; 

• Extinderea rețelei de alimentate cu apă și de canalizare a apelor uzate;  

• Implementarea programului de canalizare în total locuințe comună;  

• Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale la majoritatea locuințelor din 

comună. 

 

3.3. OPTIMIZAREA RELAȚIILOR ÎN TERITORIU 

• Accesibilitatea:  

- Se va trata cu prioritate problema îmbunătățirii stării fizice a rețelei de drumuri existente 

ce asigură legătura între reședința de comună și municipiul Cluj – Napoca precum și cu 

localitățile component;  

- Se va continua programul de modernizare a rețelei stradale din fiecare localitate, a 

prelungirii străzilor și a infrastructurilor edilitare în zonele de extindere a suprafețelor 

incluse în intravilan; 
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- Se va asigura numărul normat de locuri de parcare pentru instituțiile publice și unitățile 

economice; 

• Diversificarea relațiilor de cooperare în cadrul zonei metropolitane – cu administrația 

publică a municipiului Cluj-Napoca și Primăriile comunelor învecinate prin:  

- identificarea unor amplasamente atractive pentru relocarea unor funcțiuni urbane, 

- îmbunătățirea transportului în comun, 

- realizarea în parteneriat a pistelor de biciclete Chinteni – Cluj – Napoca și spre zonele cu 

potential touristic, spre reședințele comunelor învecinate; 

• (Re) distibuirea judicioasă a dotărilor între localitățile comunei și îmbunătățirea inter-

relațiilor între  zonele funcționale din fiecare localitate; 

• Asigurarea transportului elevilor funcție de amplasarea și capacitățile unităților locale de 

învățământ. 

 

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR 

3.4.1. Lista obiectivelor: 

Obiective generale: 

1. dezvoltarea economică şi socială durabilă a comunei Chinteni şi creşterea gradului de 

participare al economiei locale la dezvoltarea economică a zonei metropolitane, regională 

şi naţională;  

2.  instituirea economiei de piaţă funcţionale şi stimularea mediului de afaceri prin 

implementarea structurilor şi imbunătăţirea infrastructurii de sprijinire a afacerilor şi a 

antreprenoriatului ;  

3.  creşterea ofertei pe piaţa muncii şi diversificarea competenţelor forţei de muncă în 

vederea creşterii gradului de absorbţie a forţei de muncă şi reducerea ratei şomajului ;  

4.  întărirea libertăţilor individuale, sporirea siguranţei cetăţenilor şi protejarea proprietăţii;  

5. crearea unui climat social stabil, propice dezvoltării durabile, prin promovarea incluziunii 

sociale şi a egalităţii de şanse pentru toţi locuitorii comunei;  

6. creşterea calităţii vieţii locuitorilor din comuna Chinteni prin creşterea accesibilităţii şi a 

calităţii serviciilor publice şi a infrastructurii aferente;  

7. creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri, 

îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole şi sprijinirea procesului de 

modernizare.  

8. dezvoltarea capacităţilor de prelucrare, marketing şi desfacere a produselor agricole.  
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9.  creşterea capacităţii administrative a autorităţilor locale în concordanţă cu principiile unei 

bune guvernări: transparenţă, echitate, receptivitate şi implicare, eficacitate şi eficienţă, 

responsabilitate şi respectarea legii;  

10. protecţia şi imbunătăţirea calităţii mediului prin promovarea principiilor dezvoltării socio-

economice într-un mediu curat, a protejării resurselor de floră şi faună şi a unui 

management performant al zonelor de risc. Priorităţile în cadrul dezvoltării urbanistice a 

oraşului decurg din necesităţile imediate semnalate. 

 Realizarea acestor deziderate se va putea face numai în funcţie de fondurile de care va dispune 

comuna - fonduri proprii sau alocate de la bugetul statului. Ordinea acestor priorităţi se va stabili 

de către Consiliul Local. 

Obiective pe sectoare de activitate: 

• Dezvoltarea activităţilor economice  

Evoluţia potenţialului economic este influenţată de o serie de factori care pot fi grupaţi în 

următoarele categorii principale:  

- stimularea dezvoltării activităţilor industriale,  

- dezvoltarea activităţilor agricole şi a serviciilor din interiorul comunei.  

 

• Industria  

Relansarea activităţii economice a comunei se poate realiza prin reactivarea unităţilor 

economice existente, cu următoarele obiective strategice:  

• Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi diversificarea economiei rurale, prin:  

- sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi;  

- Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea servicilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.  

• Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală, prin Implementarea 

strategiilor de dezvoltare locală. 

• Agricultura: 

 Valorificarea superioară a potenţialului agricol se poate realiza prin îmbunătăţirea 

competitivităţii sectorului agricol al comunei, prin:  

- Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe;  
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- Modernizarea exploataţiilor agricole  

- Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii 

şi silviculturii  

- Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori  

            -  Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, prin prima împădurire a terenurilor agricole. 

• Serviciile:  

Dezvoltarea serviciilor comerciale, atât către agenţii economici cât şi către populaţie ar 

trebui să fie o prioritate în demersurile de stimulare a organismelor competente centrale şi locale, 

atât datorită lipsei acestora ca volum şi calitate necesară, cât şi datorită resurselor pe care le oferă 

prin crearea de locuri de muncă pentru populaţia comunei. Una din premisele dezvoltării 

economice locale este asigurarea de servicii pentru agricultură în scopul eficientizării acesteia din 

urmă. 

• Turism și agreement: 

Pricipala zonă turistică cu perspective de dezvoltare este cea din jurul Lacului Chinteni; se 

propune soluționarea zonei turistice prin organizarea unor parcele destinate construirii unor 

case de vacanță după un proiect prestabilit care să respecte specificul zonei, prevederea 

dotărilor și echipamentelor necesare; amenajarea unei baze sportive în vecinătatea zonei 

turistice. 

3.4.2. Tipuri de proprietate și circulația terenurilor: 

Dreptul de proprietate publică aparţine statului sau unităţilor administrative-teritoriale, 

asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public. 

 Domeniul public este alcătuit din:  

a) Domeniul public al statului  

b) Domeniul public judeţean  

c) Domeniul public local al comunei; 

Legea nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia precizează: 

a). Domeniul public al statului este alcătuit din următoarele bunuri: 
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1. bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ; 

2. spaţiul aerian; 

3. apele de suprafaţă, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, apele subterane, 

apele maritime interioare, faleza şi plaja mării, cu bogăţiile lor naturale şi cu potenţialul 

energetic valorificabil, marea teritorială şi fundul apelor maritime, căile navigabile 

interioare; 

4. pădurile şi terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, de 

producţie ori de administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile 

neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier naţional 

şi nu sunt proprietate privată; 

5. terenurile care au aparţinut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945; terenurile 

obţinute prin lucrări de îndiguiri, de desecări şi de combatere a eroziunii solului; terenurile 

institutelor şi staţiunilor de cercetări ştiinţifice şi ale unităţilor de învăţământ agricol şi 

silvic, destinate cercetării şi producerii de seminţe şi de material săditor din categoriile 

biologice şi de animale de rasă; 

6. parcurile naţionale; 

7. rezervaţiile naturale şi monumentele naturii; 

8. patrimoniul natural al Rezervaţiei Biosferei �Delta Dunării�; 

9. resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, împreună cu platoul 

continental; 

10. infrastructura căilor ferate, inclusiv tunelele şi lucrările de artă; 

11. tunelele şi casetele de metrou, precum şi instalaţiile aferente acestuia; 

12. drumurile naţionale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale europene, principale, 

secundare; 

13. canalele navigabile, cuvetele canalului, construcţiile hidrotehnice aferente canalului, 

ecluzele, apărările şi consolidările de maluri şi de taluzuri, zonele de siguranţă de pe 

malurile canalului, drumurile de acces şi teritoriile pe care sunt realizate acestea; 

14. reţelele de transport al energiei electrice; 

15. spectre de frecvenţă şi reţelele de transport şi de distribuţie de telecomunicaţii; 

16. canalele magistrale şi reţelele de distribuţie pentru irigaţii, cu prizele aferente; 

17. conductele de transport al ţiţeiului, al produselor petroliere şi al gazelor naturale; 

18. lacurile de acumulare şi barajele acestora, în cazul în care activitatea de producere a 

energiei electrice este racordată la sistemul energetic naţional, sau cele cu tranşe pentru 

atenuarea undelor de viitură; 

19. digurile de apărare împotriva inundaţiilor; 

20. lucrările de regularizare a cursurilor de ape; 

21. cantoanele hidrotehnice, staţiile hidrologice, meteorologice şi de calitate a apelor; 

22. porturile maritime şi fluviale, civile şi militare - terenurile pe care sunt situate acestea, 

diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru 

alte activităţi din navigaţia civilă, bazine, acvatorii şi şenale de acces, drumuri tehnologice 

în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe malul căilor 

navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităţilor de navigaţie; 

23. terenurile destinate exclusiv instrucţiei militare; 

24. pichetele de grăniceri şi fortificaţiile de apărare a ţării; 
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25. pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare 

situate pe acestea şi terenurile pe care sunt amplasate; 

26. statuile şi monumentele declarate de interes public naţional; 

27. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice; 

28. muzeele, colecţiile de artă declarate de interes public naţional; 

29. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea: Parlamentul, Preşedinţia, Guvernul, 

ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi 

instituţiile publice subordonate acestora; instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă 

acestea; unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne, ale 

serviciilor publice de informaţii, precum şi cele ale Direcţiei generale a penitenciarelor; 

serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, precum şi prefecturile, cu excepţia celor dobândite din 

venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora. 

b). Domeniul public judeţean este alcătuit din următoarele bunuri: 

1. drumurile judeţene; 

2. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean şi aparatul propriu 

al acestuia, precum şi instituţiile publice de interes judeţean, cum sunt: biblioteci, muzee, 

spitale judeţene şi alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes public 

naţional sau local; 

3. reţelele de alimentare cu apă realizate în sistem zonal sau microzonal, precum şi staţiile de 

tratare cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente acestora. 

c). Domeniul public local al comunei este alcătuit din următoarele bunuri: 

1. drumurile comunale, vicinale şi străzile; 

2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de 

agrement; 

3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean; 

4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, staţiile de tratare şi epurare a 

apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente; 

5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi 

instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, 

policlinicile şi altele asemenea; 

6. locuinţele sociale; 

7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional; 

8. bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de 

interes public naţional; 

9. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă 

nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 

10. cimitirele orăşeneşti şi comunale. 
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Domeniul privat aparține persoanelor fizice și juridice;  

Circulația terenurilor este reglementată de Noul Cod civil in materia constituirii şi 

transmiterii dreptului de proprietate privată. Astfel, in această privinţă operează principiul libertăţii 

de a dispune reglementat în art. 12 conform căruia „oricine poate dispune liber de bunurile sale, 

dacă legea nu prevede în mod expres altfel. Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dacă este 

insolvabil”. 

Unele terenuri agricole dobândite în proprietate privată în condiţiile Legii nr. 18/1991, pe 

calea împroprietăririi, sunt temporar şi parţial scoase din circuitul civil general, în acest sens, art. 

32 din Legea nr. 18/1991 dispunând: „Terenul atribuit conform art. 19 alin. l, art. 21 şi art. 43 nu 

poate fi înstrăinat prin acte între vii timp de 10 ani, socotiţi de la începutul anului următor celui 

în care s-a făcut înscrierea proprietăţii, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului de înstrăinare. 

Constatarea nulităţii poate fi cerută în justiţie de către primărie, prefectură, procuror, precum şi 

de către orice persoană interesată”. 

Potrivit art. 1676 din Noul Cod civil „în materie de vânzare de imobile, strămutarea 

proprietăţii de la vânzător la cumpărător este supusă dispoziţiilor de carte funciară”. Totodată 

art. 877 din Noul Cod civil dispune că „drepturile reale imobiliare înscrise în cartea funciară sunt 

drepturi tabulare. Ele se dobândesc, se modifică şi se sting numai cu respectarea regulilor de 

carte funciară”. 

Legea 247/2005 (care a abrogat legea 54/1998) precizează: 

           Terenurile proprietate privată, indiferent de titularul lor, sunt şi rămân în circuitul civil, 

adică ele pot fi dobândite şi înstrăinate cu respectarea dispoziţiilor din prezenta Lege. Subiecţii 

dreptului de proprietate privată pot fi persoanele juridice, persoanele fizice, statul şi unităţiile 

administrativ-teritoriale, când apar în calitate de proprietar ale unor bunuri aparţinând domeniului 

privat. Dreptul de proprietate privată este inprescriptibil, alienabil şi sesizabil. 

Interesul social poate conduce, în anumite situaţii, nu numai la limitarea 

exerciţiului unor atribute ale dreptului de proprietate, dar chiar la pierderea dreptului 

de proprietate privată cu privire la imobile - terenuri şi construcţii care pot fi 

expropriate şi trecute astfel în proprietatea publică a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu plata de despăgubiri către proprietar.  

Potrivit art. 44 alin. (3) din Constituţie, „Nimeni nu poate fi expropriat decât 

pentru cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă 

despăgubire”, fixată de comun acord între proprietar şi expropriator; în caz de 

divergenţă asupra cuantumului despăgubirilor, acestea vor fi stabilite pe cale 

judecătorească. 
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3.5. EVOLUȚIA POPULAȚIEI 

La nivelul comunei Chinteni și a comunelor din zona  învecinată, volumul populației raportat la 

teritoriul administrativ, respectiv ritmul mediu de creștere a populației se prezintă astfel: 

Volumul populației Ritmul mediu anual de creștere a 

populației - 1992 – 2002 

  

 
 

Fig. 44. Date despre populație 

După criteriul numărului populației/ comună, rezultă că la nivelul județului Cluj  Comuna 

Chinteni se situează în categoria a IV-a, iar ritmul mediu de creștere a populației este negativ.      

           Populatia activă: este in procent de 60 %  din total populație. 
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Fig. 45. Evoluția numărului populației 1990 - 2012 

Sursa: Prelucrare după date obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

 Evoluția numărului de locuitori în comuna Chinteni între anii 1990 și 2012 este 

reprezentată de o curbă sinusoidală, cu o scădere din anul 1990 până la începutul anilor 2000, 

urmând o ușoară creștere din 2002. După 2002 numărul populației a fost aproape constant, cu mici 

creșteri și scăderi ale numărului populației. Acest fenomen este specific pentru întreaga țară.  

Unul dintre motivele tendinţei de creştere uşoară a populaţiei după anul 2000 poate fi 

explicat parţial prin dezvoltarea efervescentă a proiectelor imobiliare care a cuprins localităţile 

limitrofe municipiului Cluj Napoca. 

Pentru anul 1992 numărul de locuitori pentru fiecare localitate componentă comunei 

Chinteni este reprezentată în graficul și tabelul de mai jos. Ponderea cea mai mare a numărului de 

locuitori o deține localitatea Chinteni (aproximativ o treime din total), urmată de localitatea 

Vechea. Cu ponderi aproximativ egale sunt localitățile Deușu, Măcicașu, Feiurdeni și Sânmărtin. 

Cel mai mic număr de locuitori se înregistrează în localitățile Pădureni, Satu Lung și Săliștea 

Veche. Localităţile Chinteni şi Vechea sunt cele mai populate ca urmare a localizări acestora pe 

Drumul  Judeţean 109A, chiar la limita cu Municipiul Cluj Napoca (DJ 109A pare ca o prelungire 

a Străzii Oaşului, respectiv Valea Chintăului). 
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Fig.46.Distribuția populației comunei pe localități / 1992 

Sursa: Prelucrare după date obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

 

Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică, în anul 1992 comuna 

Chinteni avea o populaţie de 3067 persoane, dintre care bărbaţii deţineau o pondere un pic mai 

mare decât femeile. Chinteni şi Vechea sunt cele mai apropiate de municipiul Cluj Napoca, 

facilitând astfel fenomenul navetismului. In plus, Chinteni este centru de comună şi beneficiază de 

mai multe servicii, ceea ce il face mai atractiv pentru satele componente. 

 Ambele sexe  Masculin  Feminin 

Chinteni 1022 514 508 

Deușu 284 146 138 

Vechea  566 292 274 

Măcicașu 316 165 151 

Sânmărtin 249 126 123 

Feiurdeni 320 154 166 

Pădureni 104 53 51 

Satu Lung 129 68 61 

Săliştea Veche 77 38 39 

Total 3067 1556 1511 

Fig. 47.Populaţia comunei Chinteni în anul 1992 

Sursa: Prelucrare după date obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 
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Fig. 48.Strctura pe sexe și grupe de vârstă - 1992 

Sursa: Prelucrare după datele de pe https://statistici.insse.ro/shop/ 

 Din graficul care reprezintă structura populației pe grupe de vârstă și sexe se pot vedea 

două maxime: grupa de vârstă 15-19 ani și cea de 60-64 ani, minimul fiind deţinut de grupa de 

peste 85 de ani. Până la grupa de 40-44 ani predomină populația masculină, la restul grupelor 

predominând ponderea feminină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.49. Structura pe sexe și grupe de vârstă și localități componente- 2002 
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După vârsta de 40-44 ani mortalitatea în rândul persoanelor de sex masculin este mai 

ridicată decât în randul persoanelor de sex feminin. În plus diferenţele numerice mari între sexe la 

categoriile de vârstă 20-24 până la 30-34 pot fi explicate parţial şi prin migrarea persoanelor de 

sex masculin în alte localităţi/ ţări în vederea căutării unui loc de muncă. 

 Ambele sexe  Masculin Feminin 
Chinteni 1018 503 515 

Deușu 252 124 128 

Vechea 453 246 207 

Măcicașu 275 145 130 

Sânmărtin 222 111 111 

Feiurdeni 332 164 168 

Pădureni 88 46 42 

Satu Lung 99 44 55 

Săliștea Veche 57 31 26 

Total 2796 1414 1382 
Fig.50. Populaţia Comunei Chinteni în anul 2002 

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

Pentru anul 2002 structura pe grupe de vârstă și sexe este aproximativ la fel cu cea din 

1992, dar numărul populației scade față de 1992. În anul 2002 cele mai mari diferenţe numerice 

între sexe se remarcă la nivelul grupei de vârstă 30-34 ani când predomină populaţia masculină şi 

la nivelul grupei 70-74 ani unde predomină populaţia feminină.  Tendinţa descendentă este una 

generală la nivelul ţării şi poate fi explicată prin scăderea natalităţii și emigraţia populaţiei.  

                         

Fig. 51.Structura pe sexe și grupe de vârstă / 2002 

Sursa: Prelucrare după datele de pe https://statistici.insse.ro/shop/ 
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Fig. 52. Numărul de locuitori și structura pe sexe/ 2011 

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

În anul 2011 populaţia comunei este aproape la fel de mare ca în anul 1992. Acest fapt se 

poate datora într-o oarecare măsură dezvoltării imobiliare în comunele limitrofe municipiului Cluj 

Napoca. Terenul mai accidentat și o politică imobiliară mai rațională - nu au permis o dezvoltare 

la fel de intensă ca în comuna Floreşti cu locuinţe colective cu 3-5 nivele, predominând aici 

locuinţele unifamiliale cu regim redus de înălţime.  

 

Fig. 53. Structura pa grupe de vârste / 2011 

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj  

Unele sate precum Feiurdeni, 

Pă-dureni şi Satu Lung au o 

popu-laţie sub 100 de locuitori  

în anul 2002 marcând fenomen 

de depo-pulare a comunei. 

În anul 2011 ponderea feminină 

este aproximativ egală cu 

ponderea masculină. Structura 

pe sexe și grupe de vârstă este 

diferită față de anii 1992 și 

2002, adică pentru grupele de 

vârstă 10- 
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14 ani și 15-19 ani numărul populației feminine este mai mare decât cel al populației masculine. 

Populaţia masculină predomină însă la grupele de vârstă cuprinse între 35-39 ani până la 50-54 

pentru ca la grupele de vârstă mai mare să predomine iar femeile. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54. Structura confesională / 1992 

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

Deşi confesiunea ortodoxă este predominantă, structura confesională este mai variată decât în 

alte regiuni ale ţării (cum ar fi Moldova sau Muntenia unde confesiunea ortodoxă este majoritară 

cu 99%). 

 Ortodoxă 
Romano 

Catolică 
Greco 

Catolică Reformată Baptistă Penticostală 
Altă 

religie 

Chinteni 563 72 32 348 2 5 0 

Deușu 232 3 4 0 11 32 1 

Vechea 419 3 0 124 0 20 0 

Măcicașu 215 0 0 61 5 35 0 

Sânmărtin 235 0 0 0 0 14 0 

Feiurdeni 274 5 5 18 5 13 0 

Pădureni 103 0 0 0 1 0 0 

Satu Lung 126 0 1 1 1 0 0 

Săliștea 

veche 69 0 6 0 2 0 0 

Total 2236 83 48 552 27 119 1 
Fig.55. Structura confesională pe localități 

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 
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Fig. 56.Structura confesională / 2002 

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

În anul 2002 predomină confesiunea ortodoxă, dar se observă o scădere a ponderii 

confesiunii ortodoxe şi a altor confesiuni: cea reformată, evanghelică sau luterană. Confesiunea 

greco-catolică înregistrează aproape o dublare a numărului de enoriaşi faţă de anul 1992.  

 Ortodoxă 

Romano 

Catolică 

Greco 

Catolică Reformată Evanghelică Luterană 

Sinodo- 

presbiteriană 

Chinteni 577 58 61 315 0 3 11 

Deușu 206 0 9 1 0 10 26 

Vechea 338 0 2 92 0 2 16 

Măcicașu 191 0 3 53 0 2 25 

Sânmărtin 204 0 0 0 0 0 17 

Feiurdeni 277 5 13 18 2 2 15 

Pădureni 84 0 1 1 0 0 2 

Satu Lung 97 0 0 2 0 0 0 

Săliștea Veche  53 0 1 1 0 1 1 

Total 2027 63 90 483 2 20 113 

Fig. 57. Structura confesională a comunei Chinteni în anul 2002  

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 
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Fig. 58.Structura confesională / 2011 - ponderi 

Sursa: Prelucrere după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

Ortodoxă 2087 

Romano Catolică 75 

Reformată 444 

Penticostală 70 

Greco Catolică 125 

Baptistă 41 

Adventistă 5 

Unitariană 4 

Martorii lui Iehova 6 

Creștină după Evanghelie 34 

Alta 13 

Atei 9 

Informație nedisponibilă 150 
 

           Două treimi din 

totalul populației este 

reprezentată de confesiunea 

ortodoxă, un sfert reprezintă 

confesiunea refor-mată, 

restul populației apar-ținând 

altor confesiuni. De remarcat 

este faptul că religiile neo-

proestante (baptişti,adven-

tişti, martorii lui Iehova) 

numără tot mai multi 

credincioşi, în detrimentul 

celorlalte confesiuni. 

              Fig.59.Structura confesională / 2011 – număr enoriași 

     Sursa: Prelucrare după datele obținute de la Institutul Național de Statistică Cluj 

 

 

 

 

Structura ocupaţiilor profesionale  
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 Ocupată 

În căutarea 

unui loc de 

muncă 

În căutarea 

primului loc 

de muncă 

Elevi/ 

Studenți 

Pensio- 

nari 

Casni- 

ce 

Întreținute 

de alte 

persoane 

Întreținute 

de stat 

Altă 

situație 

Chinteni 393 6 8 129 281 105 81 2 31 

Deușu 85 9 7 40 102 35 17 0 5 

Feiurdeni 102 1 5 16 100 71 28 0 3 

Măcicașu 163 3 3 35 97 9 11 0 1 

Pădureni 38 0 0 7 43 9 6 1 0 

Săliștea Veche 28 7 3 7 9 31 1 0 1 

Satu Lung 45 1 0 4 73 2 5 0 0 

Sânmărtin 103 2 2 37 45 37 24 1 2 

Vechea 254 17 6 76 151 45 40 0 0 

Fig. 60. Structura ocupaţiilor profesionale din Comuna Chinteni (1992) 

Sursa: Prelucrare după datele obținute de la Institutul Național de Statistică 

 

Cel mai mare număr de persoane ocupate sunt în localitatea Chinteni (393) și în Vechea 

(254). Fiind mai apropiate de municipiul Cluj Napoca, un număr mai mare de persoane practică 

naveta în oraş, distanţele de parcurs fiind destul de mici. 

 De remarcat este și numărul mare de pensionari (în unele localități fiind mai mare decât 

numărul persoanelor ocupate, fenomen carecteristic pentru mai multe localități ale țării). Pe lângă 

numărul mare de pensionari, îngrijorător este şi faptul că numărul persoanelor ocupate este foarte 

mic. În plus aceştia trebuie să ”întreţină” financiar un număr mai mare de elevi/studenţi/pensionari/ 

casnici. De exemplu, în localitatea Chinteni doar  393 persoane au un loc de muncă, în timp ce 643 

nu au loc de muncă. Într-adevăr o parte dintre aceştia sunt elevi şi pensionari ale căror vârste nu 

permit, prin legislaţie, ocuparea unui loc de muncă . 

 

              Numărul persoanelor ocupate este mai mic în anul 2002 față de anul 1992, dar 

numărul pensionarilor şi elevilor/studenţilor este mai mare faţă de anul 1992, dar  cu cât numărul 
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persoanelor ocupate este mai mic, cu atât bugetul local este mai solicitat (buget restrâns,dar 

necesităţi financiare pentru pensii și ajutoare sociale mai mari). 

 

Fig. 61.Evoluția natalității 1990 – 2012 

Sursa: Prelucrare după datele obținute de la Institutul Național de Statistică 

     Din graficul alăturat 

se observă faptul că 

natalitatea a scăzut în 

perioada  1990 - 2005, 

apoi se înregistrează o 

ușoară creștere în anii 

2010 și 2012. 

 

 

Fig. 

Fig.62. Evoluția mortalității 1990 – 2012 

Sursa: Prelucrare după datele obținute de la Institutul Național de Statistică 

În anul 2010 s-a înregistrat cea mai mică valoare a mortalității, în rest valoare este de circa 

20 procente la mia de locuitori. 
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Fig. 63. Evoluția sporului natural 1990 – 2012 

Sursa: Prelucrare după datele obținute de la Institutul Național de Statistică 

Pentru toți anii analizați valoarea sporului natural are valori negative, maximul valorii 

absolute înregistrându-se în anul 2000. 

3.6. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI 

Circulația rutieră: 

  

Fig.64. Conectarea în rețeaua rutieră națională (Extras din P.A.T.N. Secțiunea 1 – Rețele de transport) 

Reședința de comună – localitatea Chinteni –este legată de municipiul Cluj-Napoca –

reședința de județ prin drumul județean :DJ 109A – modernizat ( traseu complet: Cluj-Napoca – 

Chinteni – Deusu – Babutiu – Soimeni – Panticeu – Recea Cristur – Caprioara – Jurca – Ciubancuta 
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– limita jud.Salaj)  , iar de aici prin DN1 –E60 se asigură accesul spre București, respective Oradea 

– Borș, respective înscrierea în rețeaua națională / europeană de transport rutier.  

 Acesul în satele din comună  este asigurat de drumurile comunale:  

o DC 149, 

o DC 174(modernizat / proiect in valoare de 788.000,0 Eu) , 

o  DC 148,  

o DC 142  

       

Fig. 65.Drumurile județene din zonă 

o Sunt prevăzute: executie lucrari constructie Modernizare drum vicinal Chinteni – Macicasu, 

cu valoarea totala estimata de 3198920 lei fara TVA și modernizarea drumului comunal 

Bosoroaie, sat Chinteni (Valoarea totala estimata a contractului este 632.239 lei fara TVA.). 

o  Rețeaua stradală existentă în localitatea-reședință de comună și în localitățile componente 

prezintă o stare fizică acceptabilă. 
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Fig.66. Rețeaua de drumuri – între reședința de comună și localitățile componente 

Circulația feroviară:  

 Comuna nu este traversată de căi ferate; cea mai apropiată gară este la Cluj-Napoca. 

Circulația aeriană:Transportul aerian este asigurat de Aeroportul Internțional Cluj – Napoca. 

 

Fig. 67. Aerogara și pistele de aterizare / decolare 

  În anul 2007 s-a analizat și alternativa amplasării pe un teren cu suprafața de 300,0ha din satul 

Pădureni a unui terminal cargo și a infrastructurii edilitare necesare.  
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Transportul în comun:  

 

 Comuna Chinteni face parte din Asociația Zonei Mertopolitane Cluj – la nivelul căreia s-a 

organizat o rețea de transport în comun ce deservește și localitățile componente ale comunei 

(traseele M37, M38, M39) astfel: 

 

 

Fig. 68 . Transportul public metropolitan 
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3.7. INTRAVILAN PROPUS, ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ, BILANȚ TERITORIAL.  

 

BILANȚ TERITORIAL LOCALITATEA CHINTENI 
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SUPRAFATA TRUPURILOR DIN INTRAVILAN CHINTENI 

 

 

SIMBOL. TRUP SUPRAFATA (ha) 

 

    

            DESTINATIE 

T1 

                      Vatra satului 

- Locuinte. zone verzi, productie, dotari 

publice ,stație epurare, captări. 

rezervoare apa 

TOTAL: 1221,42ha. 

 

 

 

Fig. 69. Localizarea Comunei Chinteni în județul Cluj 

 BILANT TERITORIAL, INDICATIVE SI DIVIZIUNI ALE TERITORIULUI  INTRAVILAN                            
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LOCALITATEA SĂLIȘTEA  VECHE 

 

SUPRAFATA TRUPURILOR DIN INTRAVILAN  

 

Simbol. trup SUPRAFATA(ha) 
 

               DESTINATIE 

T1 
 

112,83 ha 

               Vatra satului 

- Locuinte. zone verzi, productie, dotari publice  

T4 
 

    27,62 ha 

 

- Locuințe existente și propuse 

TOTAL: 140,45 ha. 
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LOCALITATEA DEUȘU 

 

Simbol 

trup S(ha) 
DESTINATIE 

T1 
 

421,84 ha 

         Vatra satului 

- Locuinte. zone verzi, productie, dotari publice  

T2 
 

    0,81 ha 

 

Rezervor / captare apă 

TOTAL:                              422,65ha. 
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LOCALITATEA SANMARTIN 
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LOCALITATEA MĂCICAȘU 
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LOCALITATEA SATU LUNG 

 

SUPRAFATA TRUPURILOR DIN INTRAVILAN  

 

 

SIMBOL. 

TRUP 
SUPRAFATA 

(ha) 

 

               DESTINATIE 

T1 
 

101,47 ha 

         Vatra satului 

- Locuinte. zone verzi, productie, dotari publice  

T2 
 

    0,24 ha 

 

Locuințe existente (Le2) 

T3 
 

    0,16 ha 

 

Rezervor / captare apă 

  101,87ha. 
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LOCALITATEA VECHEA 
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FEIURDENI   
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 PĂDURENI                                     

  

 

SIMBOL. 

TRUP 
Suprafata(ha) 

 

               DESTINATIE 

T1 
 

327,58 ha 

         Vatra satului 

- Locuinte. zone verzi, productie, dotari publice  

T2 
 

    2,03 ha 

 

Locuințe PROPUSE (Le2) 

TOTAL: 329,61 ha. 

SUPRAFATA TRUPURILOR DIN INTRAVILAN  
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      COMUNA CHINTENI -județul Cluj  

 

Suprafața teritoriului administrativ al Comunei CHINTENI 

9650,67 HA (cf. OCAOTA / 01.01. 1990) 

LOCALITĂȚI SUPRAFEȚE ÎN INTRAVILAN 

CHINTENI – reședința de comună; 1221,42 

DEUȘU 422,65 

FEIURDENI  523,60 

MĂCICAȘU  199,43 

PĂDURENI 329,61 

SATU LUNG 101,87 

SÂNMĂRTIN 367,04 

VECHEA 379,14 

SĂLIȘTEA VECHE 140,45 

S. TOTAL INTRAVILAN:  3685,21ha. 

EXTRAVILAN: 5965,456ha. 
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3.8. ZONE CU RISCURI NATURALE 

Riscul de inundații și alunecări de teren: 

Comuna este străbătută de la nord spre sud de Valea Chintenilor; Pârâul Chinteni este 

afluent de stânga al râului Someşul Mic şi are o lungime de 15 km (din care 2,8 km pe teritoriul 

administrative al municipiului Cluj-Napoca. Principalele caracteristici hidrologice ale p. Chinteni 

sunt: 

• Suprafaţa bazin hidrografic = 45 km.  

• Debite cu asigurare de Q1%= 80 mc/s.  

Datorită pantei pronunţate (peste1%) şi a vitezelor mari se produce erodarea malurilor şi patul 

albiei antrenând material ce se depune în zona aval. Instabilitatea albiei în plan orizontal şi vertical 

este şi una din cauzele alunecărilor de teren ce se manifestă pe ambele maluri. 

 Pe cursul de apă, în partea de nord a localității Chinteni  se află  lacul Chinteni in suprafaţă 

de 16 Ha, lac de origine naturală, proprietate a primariei Chinteni si administrat de AJVPS Cluj. 

           

   Luând in considerare gradul de 

vulnerabilitate si evenimentele  produse și 

perioada de revenire, s-a intocmit o harta a 

riscurilor natural pe judetul Cluj.  

            Pentru comunele amplasate in Câmpia 

Transilvaniei, Dealurile Clujului si Dejului si 

partial in cele din spatiile depresionare, riscul 

se extinde pe o plaja de la mediu (36 de 

comune, 2 municipii) spre mare (14 comune 

si 2 municipii) si foarte mare (1 comuna). In 

spatiul montan riscul este mic si foarte mic.      

Conform studiului,   comuna  Chinteni se 

situează într-o zonă de risc de grad mediu –

spre mare. 

 

Fig. 70. Județul Cluj – harta riscurilor  

naturale 
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În anul 2006 , o viitură a afectat barajulul, iar lacul a fost golit, astfel că apa a inundat doar 2,5 

hectare de teren arabil. 

Datorită regimului diferențiat de curgere, s-a identificat o zonă supusă pericolului de 

inundații, pentru care Planul Urbanistic General prevede reglementările specifice. 

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

• Gospodărirea apelor 

 În condiţiile dezvoltării urbanistice se propune amenajarea cursurilor pârâurilor şi 

completarea cu plantaţii în zonele limitrofe. Se va asigura protecţia sanitară de minimum 10 m de 

la albiile minore conform Legii Apelor nr. 107, Anexa nr. 2. Se recomandă exploatarea judicioasă 

a apelor subterane în baza studiilor hidrogeologice care să ţină seama de captările existente. 

 • Alimentarea cu apă   

Se propune alimentarea cu apă a Comuna Chinteni din conducta magistrală Cluj – Zalău, 

proiect realizat de S.C. ,,EDILTEH PROIECT” S.R.L. Cluj, conductă de ɸ 600 mm., conductă ce 

asigură și alimentarea cu apă a comunelor de pe traseu. Branșamentul se propune în dreptul 

localității Vechea, unde la cota de + 550,00m se amplasează un rezervor de înmagazinarea apei cu 

capacitatea de 200,0 mc. Din acest rezervor vor fi alimentate - prin gravitație  - cu apă potabilă 

localitățile Chinteni, Vechea, Deușu, Sânmărtin și Măcicașu. Lungimea conductei principale va fi 

de 20,0km,  cu diametrele între ɸ 63 – 150 mm.  

Totodată, se prevede reamenajarea captărilor de apă existente și instituirea zonelor de 

protecție sanitară  cu regim sever. 

În zonele care nu pot fi deservite de rețeaua centralizată de alimentare cu apă, se vor utiliza 

soluții locale de captare și distribuție, ce vor face obiectul unor studii de specialitate.Din această 

categorie face parte documentația ,, Alimentare cu apă a localității Pădureni, comuna Chinteni” , 

titular Compania de Apă SOMEȘ CLUJ S.A.  

Distribuţia apei : Proiectarea reţelei de distribuţie se va face ţinând seama de prevederile 

P.U.G.- ului, cu indicarea caracteristicilor clădirilor (grad de confort si număr de nivele, precum 

şi a caracteristicilor zonelor sau unităţilor industriale prevăzute a se realiza în perimetrul localităţii. 

Reţelele de conducte ce vor fi prevăzute pot fi ramificate. Reţeaua de distribuţie se va executa din 

tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEHD, având diametre de 125-180 mm . În mod 

obligatoriu, în punctul final al reţelelor ramificate, vor fi prevăzute branşamente la clădiri, hidranţi 

sau cişmele publice . 
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• Canalizare:  

Pentru realizarea sistemului centralizat de colectare și tartare a apelor uzate a fost elaborate 

documentația tehnică, iar finanțarea a fost deschisă cu începere din luna X.2014. Investiția se ridică 

la valoarea de 31,0 mil. Lei și cuprinde pentru etapa I-a  24,0 km conducte de canalizare pentru 

localitatea Chinteni și o stație de epurare, rețelele urmând a fi extinse și în localitățile componente 

ale comunei. 

Pentru zonele isolate și acolo unde morfologiea tyerenului nu permite racordarea la canalul 

collector se vor aplica soluții locale – cu stații de tartare de capacitate mica, dimensionate funcție 

de numărul gospodăriilor deservite.  Soluțiile adoptate pentru stațiile de epurare se vor încadra în 

prevederile Normativului NTPA 001 privind descărcarea apelor uzate în apele de suprafață.   

• Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică este realizată prin 

Sistemul Energetic Naţional de către SC ELECTRICA TRANSILVANIA NPRD S.A.  

Extinderea continuă a arealului locuit şi perspectiva dezvoltării economice conduc la 

necesitatea extinderii reţelelor electrice şi redimensionării echipamentelor pentru a susţine 

creşterea cosumului de energie electrică. Prin dezvoltarea teritorială a intravilanului localităţii 

Chinteni se propune înfiinţarea de noi posturi de transformare şi extinderea reţelei de joasă 

tensiune. Având în vedere că necesarul energetic pentru o gospodărie este de cca. 1 kW la nivelul 

postului de transformare, puterea maximă simultan absorbită va fi: P max sim. abs. = N g x 1 kW 

kW , unde N g - numărul preconizat de locuinţe, dat de extinderea intravilanului . Puterea 

aparentă la nivelul postului de transformare va fi : S u = 1,1 x P max sim. abs. / cos  kVA, unde 

: cos  - factor de putere ; 1,1 - coeficient ce ţine seama de scăderile de tensiune pe linie . 

Viitorii consumatori de energie electrică se împart în următoarele categorii : 

 P 1 - iluminat public ;  

P 2 - iluminat si utilizări casnice; 

 P 3 - consumatori concentraţi, cum ar fi: clădiri cu caracter social ; obiective 

agroindustriale şi de industrie locală;  

Se recomandă utilizarea transformatoarelor trifazate în ulei fără reglaj sau cu reglaj în 

absenţa tensiunii, cu circulaţia naturală a uleiului şi cu răcirea naturală cu aer. Caracteristicile 

electrice ale celor două transformatoare sunt: - pentru transformator zonă de locuinţe în Chinteni, 

Pn = 250 kVA, U = 20/0,4 kV. 

Pentru iluminatul public se vor considera încărcări uniform distribuite; valorile nivelelor 

de iluminare E med = 3 … 1 lx. sunt în funcţie de categoria căilor de circulaţie (drumuri, uliţe); 
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Puterea instalată pentru iluminat la consumatorii concentraţi se calculează pe baza încărcărilor 

specifice. În celelalte sate componente ale comunei se propune realizarea de reţele de distribuţie 

de joasă tensiune 0,4KV, în zona de extindere a intravilanului. În cazul extinderii reţelei de 

distribuţie, alimentarea se va face din posturi de transformare existente şi din cel propus. Acesta 

se va amplasa la distanţe aproximativ egale, cât mai în centrul de greutate al consumatorilor şi în 

apropierea consumatorilor importanţi. Alimentarea reţelei de iluminat particular şi utilizări casnice 

se recomanda a se face prin 2÷4 plecări, iar cea reţelei de iluminat public prin 1÷3 plecări.  

Se va reabilita iluminatul stradal şi se va realiza branşarea electrică a locuinţelor noi 

construite. Calculul electric al reţelei se va face în următoarele ipoteze:  

-  toate circuitele principale vor fi trifazate ;  

-  derivaţiile vor putea fi, numai în mod excepţional, mono sau bifazate;  

-  calculul secţiunii conductorului de nul se va face combinat pentru circuitele de iluminat 

public, iluminat particular şi utilizări casnice, în situaţiile când funcţionează cu conductorul 

de nul comun. Secţiunea minimă admisă va fi : - la circuitele principale, de 70 mm2 Al, 

pentru conductoare neizolate şi 50 mmp, pentru conductoare izolate torsadate; - la derivaţii, 

de 35 mm2 Al, pentru ambele tipuri de conductoare.  

• Telefonie 

 Accesibilitatea populaţiei şi agenţilor economici din comuna Chinteni la serviciile de 

comunicaţii este foarte bună, fiind disponibile serviciile tuturor operatorilor naţionali de telefonie 

fixă şi mobilă. 

 Conform STAS 832, măsurile ce se impun la proiectarea şi apoi la întreţinerea instalaţiilor 

de telecomunicaţii sunt:  

• Liniile telefonice aeriene vor avea circuite transpuse. Cea mai mare distanţă între două 

transpuneri ale unui circuit trebuie să nu depăşească 1,6 km;  

• Se vor instala cabluri cu manta de aluminiu;  

• Simetria instalaţiilor şi izolaţia lor faţă de pământ trebuie să corespundă normativelor în 

vigoare. Defectele de izolaţie trebuie să fie remediate în funcţie de importanţa circuitelor, în 

termenele stabilite. Se recomandă ca durata remedierii să nu depăşească 24 de ore;  

• La subtraversări, cablurile se vor instala în ţevi izolante, chiar dacă electrificarea căii 

ferate nu este prevăzută;  
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• Se va evita înlocuirea unei linii aeriene cu o nouă linie aeriană pe alt traseu. De regulă, 

linia aeriană ce trebuie desfiinţată se înlocuieşte cu un cablu. Ca o măsură specială, înlocuirea 

instalaţiilor existente se va face numai atunci când nu se găseşte o soluţie judicioasă de protecţie 

în condiţiile menţinerii lor. Această măsură nu se referă la soluţiile prin care reorientările de 

legături, comasările de linii, scurtările de traseu conduc la desfiinţarea de pe terenurile de 

construcţii sau agricole a unor linii aeriene cu lungime totală mai mare decât a cablurilor pe care 

le înlocuiesc. De asemenea soluţia abandonării cablurilor interurbane existente se poate admite 

numai în cazuri excepţionale şi se aplică numai cu avizul ministerelor interesate. 

 • Alimentarea cu căldură  

- Alimentare cu gaze naturale  

Pe teritoriul comunei Chinteni există o reţea de repartiţie (transport) gaz metan şi reţele de 

distribuţie a gazului metan care deservește localitățile Chinteni, Deușu, Vechea, Sânmărtin și 

Măcicașu.  

Se recomandă extinderea sistemului actual prin executarea unei reţele de distribuţie  și în 

celelalte localităţi. Traseele reţelelor şi instalaţiilor vor fi pe cât posibile rectilinii. Traseele vor fi 

marcate prin inscripţii sau prin aplicare de plăcuţe indicatoare, pe construcţii şi stâlpi din 

vecinătate. La stabilirea traseelor se va da prioritate siguranţei dar și esteticii. Conductele subterane 

de distribuţie se vor poza numai pe domeniul public, ţinând seama de următoarea ordine de 

preferinţă: zone verzi, trotuare, alei pietonale, în porţiunea carosabilă, folosind traseele mai puţin 

aglomerate cu instalaţii subterane. Pe traseele fără construcţii, pe câmp, precum şi în zone cu 

agresivitate redusă şi fără instalaţii subterane, se vor prevedea la schimbări de direcţie şi la suduri 

răsuflători cu înălţimea de 0,6 m deasupra solului, dar nu la distanţe mai mici de 50.00 m . Se va 

evita instalarea a două conducte de gaze pe traseu paralel. Adâncimea de pozare a conductelor de 

distribuţie, măsurată de la faţa terenului, până la generatoarea superioară a conductei va fi de 1,00 

m în carosabil cu fundaţie din beton, de cel puţin 0,70m în spaţii pavate şi de cel puţin 0,5 în spaţii 

verzi. La proiectare se vor lua în considerare cotele definitive pentru amenajarea terenului. 

Debitele de calcul pentru dimensionare se vor stabili, după următoarele prescripţii:  

- pentru reţeaua de repartiţie şi pentru ramurile principale ale reţelei de distribuţie se va lua 

în considerare consumul pentru o etapă de perspectivă de minimum 20 de ani, ţinând seama de 

dezvoltarea în viitor a zonelor deservite, eventuala modificarea a regimului de înălţime şi a 

densităţii construcţiilor existente; 

- pentru traseele de interconectare se va considera şi debitul de avarie a sectoarelor vecine.  

Dimensionarea reţelei de repartiţie trebuie să asigure în caz de defectare a uneia din staţiile 

de predare , în orice punct al reţelei 50 % din debitul de calcul; - pentru ramurile secundare se va 
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considera debitul instalat al aparatelor de utilizare existente şi a celor care se vor monta în viitor; 

- pentru instalaţiile de utilizare şi branşamentele consumatorilor casnici se vor însuma debitele 

tuturor aparatelor de utilizare de aceeaşi categorie şi se vor aplica factori de încărcare 

corespunzători fiecărei categorii de utilizare.  

În cazul instalaţiilor de utilizare folosite pentru încălzirea individuală a clădirilor, debitul 

de calcul se determină cu relaţia : n Q = Qni, mcN/h i=1 în care: Qni – debitul nominal al unui 

arzător, în mcN/h  

• Gospodărie comunală  

 Colectarea deşeurilor se realizează prin sistemul de colectare mixt, fără colectarea 

separată a tipurilor de deşeuri menajere, astfel încât o mare parte din componente reprezentând 

materiale reciclabile (hârtie, carton, plastic, sticlă, metale), nu se recuperează, ci se elimină prin 

depozitare. Se pierd astfel mari cantităţi de materiale care pot fi valorificate. Din acest motiv se 

impune implementarea la nivelul comunei a unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor.  

De asemenea este necesară promovarea compostării individuale în gospodării şi/sau pe 

platforme. Deşeurile biodegradabile din gospodăriile populaţiei sunt compostate cu obiectivul 

returnării deşeului înapoi în cadrul ciclului de producţie vegetală ca fertilizant sau ameliorator de 

sol. Varietatea tehnicilor de compostare este foarte mare, iar compostarea poate fi efectuată în 

grădini private sau în staţii centralizate foarte tehnologizate.  

 Având în vedere continuă dezvoltare a comunei şi creşterea nivelului de trai este necesar 

să se acorde o importanţă deosebită gestionării deşeurilor din construcţii şi demolări precum şi a 

deşeurilor electrice şi electronice DEE: colectarea separată de la locul de generare, pe tip de 

material; promovarea reciclării şi reutilizării deşeurilor din construcţii şi demolări utilizarea 

acestora după pretratare în reamenajări de drumuri sau alte activităţi; asigurarea de capacităţi de 

tratare/sortare a acestora; asigurarea depozitării controlate a deşeurilor ce nu pot fi valorificate, 

conform reglementărilor în vigoare. De asemenea intensificarea activităţilor economice şi 

creşterea consumului populaţiei comunei va determina creşterea volumului de ambalaje şi deşeuri 

de ambalaje fapt ce va impune adoptarea unui sistem eficient de gestionare a acestui tip de deşeuri 

în toate etapele: colectare, transport, valorificare. 

Cimitire – suprafețele cimitirelor din localitățile componente asigură funcționarea pe 

termen mediu, nu este necesară majorarea acestor suprafețe. În anul 2014 s-a aprobat realizarea 

unei capele în cimitirul din localitatea Chinteni și Vechea. 

3.10. PROTECŢIA MEDIULUI  
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Propunerile pentru rezolvarea problemelor de mediu din teritoriul comunei Chinteni au la 

bază strategia şi programul de măsuri al Agenţiei de Mediu Cluj, corelate cu obiectivele altor 

sectoare de activitate care gestionează resurse naturale, cu prevederile PATN şi PATJ Cluj, precum 

şi cu unele măsuri şi obiective solicitate de organele administraţiei locale. În acest sens, se propun 

următoarele măsuri: 

Diminuarea şi eliminarea evacuărilor importante în mediu prin:  

- retehnologizarea şi modernizarea instalaţiilor şi sistemelor de reţinere şi purificare 

a emisiilor de pulberi şi gaze  

- tehnologii noi şi măsuri pentru reducerea zgomotului produs de circulaţia rutieră de 

pe D.J. 109A , prin restricții de viteză, extinderea plantaţiilor şi spaţiilor verzi; 

Recuperarea terenurilor degradate prin:  

- realizarea de împăduriri pe versanţii cu risc de alunecare din imediata apropiere, 

amenajarea plantaţiilor în vederea transformării în parcuri;  

- eliminarea excesului de umiditate din lunca pârâuluiChinteni; 

-  amenajarea depozitelor abandonate de dejecţii, a depozitului de deşeuri ale 

localităţii prin transformarea lor: în spaţii plantate;  

-  eliminarea tuturor depozitărilor necontrolate de deşeuri şi interzicerea acestor 

practici prin măsuri administrative;  

Delimitarea orientativă a zonelor protejate prin:  

-  protecţia şi conservarea pădurilor şi plantaţiilor cu rol deosebit de protecţie a apelor şi 

solului. 

 Toate aceste propuneri şi măsuri ce necesită a fi puse în aplicare pe termen scurt şi mediu, 

sunt evidenţiate în planşele de reglementări urbanistice, pe fiecare localitate şi au stat la baza 

prescripţiilor din regulamentul local de urbanism. 
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3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE 

 Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţii:  

Pornind de la structura actuală a intravilanului, soluţiile de urbanism au urmărit rezolvarea 

unor dezvoltări şi structurări judicioase a funcţiunilor localităţilor avându-se în vedere:  

o integrarea în structurile economice din regiune în paralel cu realizarea relaţiilor de 

cooperare în domeniul serviciilor cu municipiul reședință de județ;  

o continuitatea în gândire urbanistică în privinţa direcţiilor şi posibilităţilor de valorificare a 

potenţialului uman, natural şi construit;  

o crearea premiselor de dezvoltare a localităţii Chinteni ca centru polarizator de importanţă 

locală şi membru în Asociația Metropolitană, prin reorganizarea zonelor funcţionale unde 

s-a propus:   

- conturarea posibilităţilor de dezvoltare a zonei de locuit cu locuinţe colective sau 

individuale în completarea zonei de locuit existentă, ca răspuns la necesităţile 

populaţiei;  

- menţinerea unor zone de locuinţe individuale bine organizate; 

-  indicarea zonelor în care sunt necesare interdicţii de construcţii până la elaborarea 

planurilor urbanistice zonale;  

- indicarea zonelor în care se pot elibera autorizaţii de construcţie pentru locuinţele 

individuale fie în completarea celor existente, fie pe terenuiri libere, posibil a fi 

parcelate;  

- regruparea locuinţelor existente acolo unde este posibil;  

- dezvoltarea spaţiilor verzi din interiorul ansamblurilor de locuit, terenurile de joc şi 

sport pentru copii şi fâşiile de protecţie faţă de căile de circulaţie şi faţă de zonele 

industriale învecinate. 

-  stoparea tendineţelor de dezvoltare aleatorie în teritoriu;  

-  asigurarea cu un nivel corespunzător de dotări socio-culturale pentru populaţie;  

-  restructurarea zonei agro - industriale existente;  

-  depistarea rezervelor de teren şi de fond construit pentru viitoarele necesităţi 

investiţionale;  

- separarea acestora prin plantaţii tampon, spații verzi, drumuri de umbra; 

-  indicarea zonelor în care sunt necesare lucrări de modernizare a arterelor de 

circulaţie;  

- creşterea gradului de chipare tehnico – edilitară în fiecare localitate component / 

zonă funcțională; 

-  transformarea şi modificarea fondului construit existent, la un standard şi aspect 

urban contemporan;  
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- necesitatea menţinerii inter-relațiilor localităţii Chinteni cu municipiul Cluj – 

Napoca în cadrul Zonei Metropolitane, cu funcţiuni de cazare şi deservire cu 

specializare pe tipuri de activităţi, cu grad de echipare şi dotare corespunzător.  

- Organizarea reţelelor majore de circulaţie Reţelele majore de circulaţie rutieră au 

fost organizate pornind de la traseele actuale ale drumurilor clasate, tranformate în 

interiorul localităţii ca străzi principale de legătură şi deservire locală. Completarea 

tramei majore s-a făcut prin deschideri de artere noi sau lărgirea unor străzi 

existente în vederea îmbunătăţirii relaţiilor din teritoriu şi deservirii zonelor 

funcţionale.  

Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale  

Cea mai mare parte a terenurilor din intravilane a fost destinată locuinţelor şi funcţiunilor 

complementare ale acestora. În cadrul bilanţului existent, în special în localitățile component,  o 

pondere mare revine terenurilor agricole din intravilan, având în vedere că acestea vor continua să 

fie o bună perioadă suportul pentru asigurarea de produse agricole necesare consumului propriu al 

locuitorilor şi pentru piaţa municipiului.  

Urmează apoi în ordine: 

- terenurile destinate circulaţiilor rutiere, industriei şi depozitelor, zonele funcţionale 

respective având suprafeţe importante în localitate.  

- terenurile destinate instituţiilor publice şi serviciilor, respectiv zonele de dotări au, de 

asemenea, suprafeţe importante în localitate, ca şi cele destinate zonelor plantate, de spaţii 

verzi, agrement, sport.  

- terenurile destinate unităţilor şi obiectivelor de gospodărie comunală (cimitire) sunt 

prezente, dar cu ponderi mici. Cele mai reduse suprafeţe sunt cele cu destinaţie specială, 

apelor şi bălţilor.  

Zonele centrale  

Zona centrală va primi cu preponderenţă funcţiuni noi, cu impact comunal şi 

supracomunal, reprezentanţe şi sedii de firmă, instituţii bancare şi de asigurări, filiale ale unor 

institute de cercetare, sedii de partid, de sindicat şi alte asociaţii, muzee, expoziţii.  

Zonele protejate şi limitele acestora: 

- Pădurile şi plantaţiile existente şi propuse atât în intravilan, cât şi în extravilan vor fi 

protejate în limitele lor, ca şi pădurile din grupa I funcţională, fiind interzise tăierile 

rare, păşunatul şi orice fel de construcţie. 
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-  Se vor institui zonele de protecţie de 50 de metri în jurul bazinelor de înmagazinare 

a apei potabile.  

- Pentru echipările tehnico-edilitare se prevăd culoare de protecţie(vezi Anexa Nr:1), 

care urmează de regulă traseele drumurilor.  

Valorile minime şi maxime ale POT şi CUT : 

Valorile acestor indici au fost stabilite pentru perspectivă pe unităţi teritoriale de referinţă, 

fiind marcate pe planşa de reglementări, valorile minime şi maxime fiind stabilite în funcţie de 

destinaţia zonei în care urmează să fie amplasată construcţia şi de condiţiile de amplasare în cadrul 

terenului, astfel:  

Interdicţii temporare de construire: 

Au fost propuse zone cu interdicţii temporare de construire pentru zonele care necesită 

studii şi analize suplimentare faţă de cele întocmite în cadrul P.U.G.-ului, în următoarele situaţii:  

▪ până la clarificarea şi definitivarea tramei de circulaţie stradală;  

▪  până la consolidarea versanţilor – pentru zone de locuinţe situate pe pante cu stabilitate 

incertă - în conformitate cu studiul geotehnic;  

▪  până la întocmirea unui plan de amenajare pentru zone de spaţii verzi şi sport.  

Interdicţiile temporare de construire se extind şi în zonele de protecţie pentru obiective agro-

zootehnice sau cu construcţii tehnico-edilitare, în zonele unde se amenajează intersecţii majore, 

până la obţinerea avizului din partea forurilor care gestionează zonele respective şi cu 

condiţionărilor impuse.  

Interdicţii definitive de construire : 

Se instituie în cazul zonelor de protecţie a fondului forestier, a magistralelor de gaze 

naturale, a reţelelor de medie şi înaltă tensiune, în zona de protecţie a cimitirelor. De asemenea, 

interdicţiile se extind şi în zona de protecţie a albiilor minore, în zonele cu regim sever a captărilor 

de apă, cu excepţia construcţiilor specifice şi cu acordul Regiei apelor. Din această categorie fac 

parte şi activităţile ale căror funcţiuni impun servituţi de protecţie în conformitate cu “Ordinul 

Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de 

viaţă al populaţiei” nr. 535/1997. Reprezentările grafice ale reglementărilor sunt făcute pe planşele 

de “Încadrare în teritoriu” şi “Reglementări urbanistice”, iar detalierea acestora în cadrul 

Regulamentului Local de Urbanism pe fiecare unitate teritorială de referinţă. Proiectantul 

menţionează faptul că interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării 

cauzelor ce le-au determinat, sau al obţinerii avizului din partea instituţiilor care gestionează 

zonele respective. 
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3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ  

3.12.1. Proprietatea asupra terenului: 

 Dreptul de proprietate publică aparţine statului sau unităţilor administrativteritoriale, 

asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public. Domeniul 

public este alcătuit din: 

 a) Domeniul public al statului  

b) Domeniul public judeţean  

c) Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor  

a) Domeniul public al statului este alcătuit din:  

- apele de suprafaţă, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, apele subterane; 

 - pădurile şi terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, de 

producţie ori de administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile neproductive 

incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier naţional şi nu sunt proprietate 

privată;  

- terenurile care au aparţinut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945; 

terenurile obţinute prin lucrări de îndiguire, de desecări şi de combatere a eroziunii solului; 

terenurile institutelor şi staţiunilor de cercetări ştiinţifice şi ale unităţilor de învăţământ agricol şi 

silvic, destinate cercetării şi producerii de seminţe şi de material săditor din categoriile biologice 

şi de animale de rasă;  

- parcurile naţionale;  

- rezervaţiile naturale şi monumentele naturii;  

- infrastructura căilor ferate, inclusiv tunelele, lucrările de artă;  

- drumurile naţionale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale europene, principale, 

secundare; - canale navigabile, cuvetele canalului, construcţiile hidrotehnice aferente canalului, 

ecluzele, apărările şi consolidările de maluri şi de taluzuri, zonele de siguranţă de pe malurile 

canalului, drumurile de acces şi teritoriile pe care sunt realizate acestea;  

- reţelele de transport al energii electrice;  

- spectrele de frecvenţă şi reţelele de transport şi de distribuţie de telecomunicaţii; - canalele 

magistrale şi reţelele pentru irigaţii, cu prize aferente;  
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- conductele de transport al ţiţeiului, al produselor petroliere şi al gazelor naturale; 

 - lacurile de acumulare şi barajele acestora, în cazul în care activitatea de producere a 

energiei electrice este racordată la sistemul energetic naţional, sau cele cu tranşe pentru atenuarea 

undelor de viitură;  

- digurile de apărare împotriva inundaţiilor;  

- lucrările de regularizarea cursurilor de ape;  

- cantoanele hidrotehnice, staţiile hidrologice, meteorologice şi de calitate a apei;  

- terenurile destinate exclusiv instrucţiei militare;  

- pichetele de grăniceri şi fortificaţiile de apărare a ţării;  

- pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcaredebarcare 

situate pe acestea şi terenuri pe care sunt amplasate;  

- statuile şi monumentele declarate de interes public naţional;  

- ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice; - muzeele, colecţiile de artă declarate de 

interes public naţinal;  

- terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea: Parlamentul, Preşedinţia, Guvernul, 

ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile 

publice subordonate acestora; instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea; unităţi ale 

Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de informaţii, 

precum şi cele ale Direcţiei generale penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale 

ministerelor şi ale celorlante organe despecialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi 

prefecturile, care constituie proprietate privată a acestora.  

b) Domeniul public judeţean este alcătuit din:  

▪ drumuri judeţene;  

▪ terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean şi aparatul 

propriu al acestuia, precum şi instituţii publice de interes judeţean, cum sunt: 

biblioteci, muzee, spitale judeţene şi alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate 

de uz sau interes public naţional sau local;  

▪  reţele de alimentare cu apă realizate în sistem zonal sau microzonal, precum şi 

staţii de tratare cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente acestora. 

 c) Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din:  
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▪ drumurile comunale, vicinale şi străzile;  

▪  pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de 

agrement;  

▪  lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean;  

▪  reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, staţii de tratare şi epurare a 

apelor uzate, cu instalaţiile, conductele şi terenurile aferente;  

▪  terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum 

şi instituţiile de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, 

policlinicile şi altele asemenea;  

▪  locuinţele sociale;  

▪  statuile şi monumente, dacă nu fost declarate de interes public naţional;  

▪  bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de 

interes public naţional; 

▪  terenuri cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă 

nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;  

▪  cimitirile orăşeneşti şi comunale.  

Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale  

este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. 

Asupra acestor bunuri statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.  

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chinteni se regăsește în 

Tabel Anexa Nr: 2.  

La această fază mai pot fi identificate de asemenea, parte din terenurile proprietate privată 

a persoanelor fizice şi juridice (constituite din terenuri destinate locuinţelor, terenurile agricole din 

intravilan, terenurile unor obiective private), precum şi terenurile ce se intenţionează a fi trecute 

în domeniul public, constituie din obiectivele propuse prin PUG: străzi, instituţii publice, platforme 

deşeuri, spaţii verzi şi sportive, plantaţii protecţie, ş.a. Toate elementele privind proprietatea asupra 

terenurilor şi circulaţia juridică a acestora, vor face obiectul PUG-ului propriu-zis.  

 

Întocmit: 

 

 

dr. arh. Radu Spânu …………………………………………… 
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ANEXA 1 . 

CONDIŢII DE PROTECŢIE A REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE ŞI 

SERVITUŢILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR REŢELE 

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE STAS 8591/1-91 – 

 “Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură” stabileşte 

distanţele minime între reţele, de la reţele la funcţiile construcţiile şi drumuri, funcţie de asigurarea 

execuţiei lucrărilor, exploatării lor eficiente, precum şi pentru asigurarea protecţiei sanitare: - 

conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheţ; 

 - conductele de apă se vor amplasa la o distanţă minimă de 3 m de fundaţiile construcţiilor, 

iar în punctele de intersecţii la minim 40 cm şi totdeauna deasupra canalizării.  

Ordinul 536/1997 al Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă şi recomandări privind 

mediul de viaţă al populaţiei, stabileşte:  

- norme de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a localităţilor (Art.23) 

- Sursa de apă folosită pentru aprovizionarea cu apă a localităţilor trebuie să fie protejată 

împotriva activităţilor umane, prin izolarea acestora prin perimetre de protecţie sanitară şi controlul 

activităţilor poluante din teritoriul aferent.  

- Sursele de apă de profunzime trebuie amplasate şi construite astfel încât să fie protejate 

de inundaţii şi şiroiri şi împrejmuite astfel încât să prevină accesul publicului şi al animalelor.  

- Sursele de suprafaţă vor fi protejate de activităţile umane majore: industrie poluantă, 

depozite de deşeuri toxice sau periculoase, agricultură intensivă, turism şi agrement.  

Norme de igienă referitoare la amplasarea fântânilor (Art.27):  

• fântâna trebuie amplasată şi construită, astfel încât să fie protejată de orice sursă de 

poluare şi să asigure accesibilitatea. În situaţia în care construcţia fântânii nu asigură protecţia apei, 

iar adâncimea acviferului folosit este mai mică de 10,00 metri amplasarea fântânii trebuie să se 

facă la cel puţin 10,00 metri de orice sursă posibilă de poluare, latrină, grajd, depozit de gunoi sau 

deşeuri de animale, etc. 

• adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 4,00 metri, pereţii să fie 

astfel amenajaţi încât să prevină orice fel de contaminare exterioară şi prevăzuţi cu ghizduri de 

min. 0, 70-0,100 metri deasupra solului şi min. 0,60 metri sub nivelul acestuia, în jurul fântânii 

trebuie să existe un perimetru de protecţie, amenajat în pantă, cimentat sau pavat.  
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Norme de igienă referitoare la colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide(Cap.4):  

▪ îndepărtarea apelor uzate menajere şi industriale se face numai prin reţea de 

canalizare a apelor uzate; 

▪ în lipsa posibilităţii de racordare la sisteme publice de canalizare, unităţile sunt 

obligate să-şi prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea 

apelor uzate, care se vor executa şi exploata astfel încât să nu constituie un pericol 

pentru sănătate.  

▪ este interzisă răspândirea neorganizată a apelor uzate menajere şi industriale, 

precum şi deversarea acestora în zonele de protecţie sanitară a surselor şi a 

instalaţiilor centrale de alimentare cu apă.  

▪ Canalele deschise pot fi utilizate numai pentru evacuarea apelor meteorice, în cazul 

în care localităţile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate.  

▪ În cazul în care nu există canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor 

adopta soluţii individuale de colectare şi neutralizare a reziduurilor lichide.  

▪  îndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un 

sistem de canalizare se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice 

vidanjabile, care trebuie să fie executate şi amplasate conform normelor în vigoare. 

Reţele alimentare cu energie electrică  

▪ De-a lungul liniilor electrice aeriene este necesar a se respecta o distanţă de protecţie 

minimă faţă de orice element de construcţie, măsurată din axul cablului de:  

-  7 m (min) - 17 m (max) pentru LEA 400 kV;  

-  6 m (min) - 16 m (max) pentru LEA 220 kV;  

-  5 m (min) - 15 m (max) pentru LEA 110 kV.  

Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau 

executarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energetice existente (staţii şi posturi de 

transformare, linii şi cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectul de specialitate RENEL.. 

Reţelele electrice existente şi propuse în localităţile studiate respectă normele RENEL precum şi 

cele din domeniile conexe. În principal se face referinţă la: 

 - PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalaţiilor electrice de conexiuni 

şi transformare, cu tensiuni peste 2 kV;  

- PE 104/93 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică, cu tensiuni 

peste 1 kV;  

- PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune;  
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- PE 107/89 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice;  

- PE 125/89 - Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu linii de 

telecomunicaţii;  

- ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor 

LEA m.t. şi LEA j.f. faţă de alte linii, instalaţii şi obiective;  

- STAS 8591/1 - 91 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în 

săpături;  

- ID 17 - 86 - Ministerul Chimiei şi Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, execuţia, 

verificarea şi recepţionarea de instalaţii electrice în zone cu pericol de explozie;  

- PE 122 - 82 - Instrucţiuni privind reglementarea coexistenţei liniilor electrice aeriene cu 

tensiuni peste 1 kV cu sistemele de îmbunătăţiri funciare;  

- PE 123 - 78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea şi repararea 

liniilor electrice care trec prin păduri şi terenuri agricole.  

Reţelele de gaze naturale : 

În conformitate cu “Normativul Departamental nr. 3915 - 94 privind proiectarea şi 

construirea conductelor colectoare şi de transport de gaze naturale” intrat în vigoare la 01.01.1996, 

distanţele dintre conductele magistrale de gaze naturale şi diversele obiective sunt următoarele: 

 - depozite carburanţi şi staţii PECO  - 60 m  

- instalaţii electrice de tip exterior cu tensiune nominală de 110 kV sau mai mare, inclusiv 

staţiile - 55 m  

- instalaţii electrice de tip interior şi de tip exterior, cu tensiunea nominală mai mică de 110 

kV, posturi de transformare - 50 m  

- centre populate şi locuinţe individuale - 65 m  

- paralelism cu linii CF, ecartament normal - 80 m  

- paralelism cu drumuri:    judeţene - 50 m  comunale - 48 m  

În ceea ce priveşte distanţele minime dintre conductele de gaze de presiune medie şi 

presiune redusă şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane, acestea sunt normate de 

normativul 16 - 86 şi STAS 8591/91, din care se anexează un extras. Dinstanţele de siguranţă de 

la staţiile de reglare măsurare (cu debit până la 60.000 mc/h şi presiunea la intrare peste 6 bar):  
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- la clădirile civile cu grad I - II de rezistenţă la foc 12 m;  

- la clădirile civile cu grad III - IV de rezistenţă la foc 15 m; 

- faţă de marginea drumului carosabile 8 m.  

În cazul amplasării unor construcţii în zona conductelor de gaze se vor cere avize de la 

ROMGAZ - secţia de exploatarea conductelor magistale de gaze naturale. Distanţe minime între 

conductele de gaze şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane - normativ 16 - 86 şi STAS 

8591/1-91. 

Transporturi rutiere – 

să respecte în extravilan următoarele distanţe minime de protecţie de la axul drumului până 

la marginea exterioară a zonei drumului, funcţie de categoria acestuia: 

- drumuri judeţene - 20 m.; 

 - drumuri comunale - 18 m. 

 Protejarea monumentelor istorice  

conform Legii nr. 422/2001 pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de 

protecţie, prin care se asigură conservarea integrată a monumentului istoric şi a cadrului său 

construit sau natural.  Până la instituirea zonei de protecţie a fiecărui monument istoric se consideră 

zonă de protecţie suprafaţa de-jur-împrejurul monumentului istoric delimitată cu:  

• rază de 200 m în localităţi rurale şi  

• 500 m în afara localităţilor, măsurată de la limita exterioară.  

În zonele de protecţie ale monumentelor istorice, instituite conform Legii nr. 422/2001, 

pentru avizarea intervenţiilor (amplasarea, configurarea volumetriei, aspectul arhitectural al unor 

noi clădiri şi amenajări, pentru demolări de construcţii parazitare) este necesară realizarea unor 

documentaţii de urbanism de tip P.U.Z. 

 Zone de protectie sanitară  

Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.536/1997 se stabilesc următoarela distanțe de 

protecție: 

-  Ferme cabaline - 100 m  

- Ferme de ingrăşătorii de taurine, până la 500capete - 200 m  

- Ferme de ingrăşătorii de taurine, peste 500capete - 500 m  
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- Ferme de păsări, până la 5.000 capete - 500 m  

- Ferme de păsări cu peste 5.000 capete şi complexe avicole industriale - 1.000 m  

- Ferme de ovine - 100 m  

- Ferme de porci, până la 2.000 capete - 500 m  

- Ferme de porci, între 2.000 – 10.000capete - 1.000 m  

- Complexe de porci cu peste 10.000 capete - 1.500 m  

- Spitale veterinare - 30 m  

- Grajduri de izolare şi carantină pentru animale - 100 m  

- Abatoare, târguri de vite şi baze de recepţie a animalelor - 500 m  

- Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animal - 300 m 

- Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd - 500 m  

- Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin - 1.000 m  

- Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10.000 capete  

 - 1.000 m  

- Cimitire de animale, crematorii - 200 m  

- Staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti - 300 m  

- Staţii de epurare a apelor uzate industrial-  200 m  

- Paturi de uscare a nămolurilor - 300 m  

- Câmpuri de irigare cu ape uzate - 300 m  

- Câmpuri de infiltrare a apelor uzate şi bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor 

- 500 m 

- Depozite controlate de reziduuri solide - 1.000 m  

- Camere de tratare biotermică a gunoaielor - 100 m 

- Crematorii orăşeneşti de gunoi - 1.000 m  

-  Autobazele serviciilor de salubritate - 200 m  

- Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport - 50 m  

- Cimitire - 50 m  

Latimea zonelor de protectie in jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, in lungul 

cursurilor de apa, digurilor, canalelor, barajelor si a altor lucrari hidrotehnice  

cf. Legea nr. 107 /1996 Legea apelor: 

a) Lăţimea zonei de protecţie in lungul cursurilor de apă:  

Lăţimea cursului de apa     (m)      10-50     51-500     peste 500  

Lăţimea zonei de protecţie (m)       15              30             50  

b) Lăţimea zonei de protecţie in jurul lacurilor natural: 
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 Suprafaţa lacului natural (ha)         10-100        101-1000        peste 1000  

Lăţimea zonei de protecţie (m)           5                    10                 15 

c) Lăţimea zonei de protecţie in jurul lacurilor de acumulare:  

Volumul brut al lacului de acumulare (mil. mc)   0,1-1        1,1-50         peste 50  

Lăţimea zonei de protecţie (m)                                 5               10                15  

d) Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul digurilor: 

 Înălţimea medie a digului (m)                                   0,5-2,5               2,6-5              peste 5  

Lăţimea zonei de protecţie (m) - spre cursul de apa        5                      10                   15  

NOTA: Zonele de protecţie se măsoară astfel:  

a) la cursurile de apa, începând de la limita albiei minore;  

b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu;  

c) la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retenţie; 

 d) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcţie.  

Zona de protecţie sanitara la instalaţiile de alimentare cu apa se stabileşte de autoritatea 

centrala in domeniul sănătăţii publice. 

 

• Conform Avizului Nr: 24 din 10.03.2016 eliberat de M.A.D.R. – Agenția Națională de 

Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Tisa-Someș, din 

suprafața de 2385,77ha cu care se extinde intravilanul localităților componente ale 

Comunei Chinteni, suprafața de 2319,21ha,constituie capacitatea de combatere a eroziunii 

solului și a amenajărilor aflate în administrarea ANIF, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 

Funciare Tisa-Someș, având categoria de folosință teren agricol și neagricol. Repartizarea 

acestor suprafețe este următoarea: 
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• Conform Avizului Nr. de înregistrare  35/21.03.2016, Nr: ieșire 3140/21.03,2016 – eliberat 

de MADR – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Cluj, din 

totalul de 2270,72ha teren : 
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REACTUALIZARE P.U.G. și R.L.U. COMUNA CHINTENI JUDEȚUL CLUJ  Contract Nr: 4512.2013 

LISTA AVIZELOR ȘI ACORDURILOR 

Nr. 

crt. 
DOCUMENT /AVIZ Nr. / din: 

1. Certificat de Urbanism 1 62/10.07.2013 

2. Certificat de Urbanism 2 1366/28.07.2016 

3. Agenția de Protecția Meiului  

4. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  121.023 / 27.04.2016 

5. Ministerul Culturii – Direcția Județeană Cluj 664 / 12.11.2015 

6. Ministerul Culturii București 308 / 29.12.2015 

7. Compania de Apă ,,Someș” Cluj (apă,canal) 1885/27017/03.11. 2015 

8. Apele Române Someș - Tisa 300 / 29.08.2016 

9. Electrica Distribuție Transilvania Nord 60101519751/12.11.2015 

10. S.C. TELEKOM Romania S.A. 1480 / 10.11.2015 

11. M.Ap. N. Statul Major General București D/6489/05.01.2016 

12. M.A.I. Inspectoratul pentru Situații de Urganță 

,,Avram Iancu” CLUJ 

 

1151/15/SU/CJ/16.03. 

2015 

13. Direcția de Sănătate Publică CLUJ 2479 / 33805/14.05.2014 

14. Inspectoratul de Poliție al Județului CLUJ 294454/SR/LS/16.10.2013 

15. S.R.I. UM 0362 București 48562/03.12.2015 

16. Direcția Silvică Cluj-Napoca 13344/18.12.2015 

17. M.M.A.P. – Garda Forestieră CLUJ 1828 / 07.03.2016 
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18. HCL de aprobare a suprafețelor incluse în 

intravilenele localităților componente ale Comunei 

Chinteni 

 

45 / 02.03. 2016 

19. C.J.CLUJ – Direcția de Administrare a Domeniului 

Public și Privat 

 

173 / 01.09.2016 

20. Societatea Lepidopterologică Română – Custode al 

Ariei Naturale Protejate Dealurile Clujului Est – 

ROSCI0295 

 

24/C/06.11.2015 

21. ANCPI – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Cluj 

679 / 02.03.2016 

22. C.P.L. Romania – (gaze naturale) 163 / 06.05. 2014 

23. I.E.L.I.F. – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 

Funciare Someă - Tisa 

 

102 / 08.12.2015 

24. M.A.D.R. Agenția Națională de Îmbunătățiri 

Funciare ANIF 

 

24 / 10.03.2016 

25. M.A.D.R. Direcția pentru Agricultură Cluj 1712 / 15.03.2016 

26. M.A.D.R. – Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură Cluj - APIA 

 

3140 / 21.03.2016 

27. Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimie Cluj – 

Studiu Pedologic - Cluj 

 

145 / 09.02. 2016 

 

 

Întocmit:  

Sef Proiect: dr. arh. Radu Spânu 
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