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1. INTRODUCERE 
1.1. Date de recunoastere a P.U.G. 

Denumirea lucrarii: PLAN URBANISTIC GENERAL CERU BACAINTI 
Beneficiar:  COMUNA CERU BACAINTI 
Proiectant general: S.C. BIROU DE PROIECTARE FLESCHIN S.R.L. 
Subproiectanti, colaboratori: SC ATELIERUL DE CASA SRL; SC GOLD TEAM SRL; PFA EMANUEL MAXIM; 
PFA CARMEN MOLDOVAN; PFA CORNEL LUPEA; sociolog VIOREL CIOFLICA;inginer IOAN MURESAN. 
Data elaborarii: octombrie 2015 
 

1.2. Obiectul P.U.G. 
 
 Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Ceru Bacainti a fost solicitata in anul 2015 
de catre Primaria comunei Ceru Bacainti. Planul Urbanistic General aflat in vigoare pentru comuna Ceru 
Bacainti a fost elaborat in anul 2001, iar situatia avuta in vedere de aceasta documentatie nu mai 
reflecta evolutiile si cerintele actuale ale comunei.  
 In perioada parcursa din 2001 pana in prezent au avut loc profunde transformari structurale.  
 Lucrarea de fata se refera la Planul Urbanistic General al comunei Ceru Bacainti si a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent si stabileste obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare 
ale localitatii pentru urmatorii 10 ani, determinate pe baza analizei situatiei existente. Planul Urbanistic 
General al comunei va prevedea aplicarea masurilor necesare pentru a se obtine prosperitatea 
economica si dezvoltarea durabila a comunei, prin stimularea dezvoltarii economice si a valorificarii 
resurselor existente. 
 Cu ocazia elaborarii noului PUG pentru comuna Ceru Bacainti, s-a urmarit reflectarea 
reglementarilor legale recent intrate in vigoare si rezolvarea problemelor legate de gradul de dotare 
conform Legii Nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea 
IV – Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 
Solicitari ale temei program: 
Ι. Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent comunei Ceru Bacainti se 
elaboreaza in scopul stabilirii directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si 
dezvoltarea urbanistica a zonei, utilizarii rationale si echilibrate a terenurilor necesare functiunilor 
urbanistice, precizarii zonelor cu riscuri naturale, evidentierii fondului construit valoros si a modului de 
valorificare a acestuia in folosul localitatii, cresterii calitatii vietii, fundamentarii realizarii unor investitii 
de utilitate publica, corelarii intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului etc. 
ΙΙ. Principalele obiective urmarite in cadrul PUG sunt: optimizarea relatiilor localitatii cu teritoriul 
judetean, valorificarea potentialului natural, economic si uman, stabilirea si delimitarea diferitelor zone 
(construibile, functionale, protejate etc), stabilirea obiectivelor de utilitate publica, stabilirea modului 
de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor etc. 
 

1.3. Surse documentare 
 
Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.G.: 
� P.A.T.J. ALBA avizat si aprobat, elaborat de S.C. Proiect Alba S.A. in anul 2011; 
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� Studiul privind zonele de risc din judetul ALBA, , elaborat de S.C. Proiect Alba S.A. in anul 2001; 
� Legea  nr. 363/2006  - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I 

Retele de transport; 
� Legea nr. 171/1997 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-

a Apa, cu completarile si modificarile ulterioare; 
� Legea nr. 5/2000 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a 

- zone protejate; 
� Legea nr. 351/2001 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a 

IV-a Reteaua de localitati, cu completarile si modificarile ulterioare; 
� Legea nr. 575/2001 -privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a 

IV-a Reteaua de localitati, cu completarile si modificarile ulterioare; 
� O.U.G. nr. 142/2008 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a 

VIII-a zone cu resurse turistice, cu completarile si modificarile ulterioare; 
� H.G.nr. 525/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a 

Zone de risc natural; 
� Legea nr. 350/2001 privindamenajareateritoriului si urbanismul, cu completarile si modificarile 

ulterioare; 
� PUG comuna Ceru bacainti 2001 elaborat de SC DOMAR IMPEX SRL; 
� Strategia de dezvoltare economicasi sociala a judetului Alba 2007-2013; 
� Strategia de dezvoltare turistica a judetului Alba - iulie 2009; 
� Studiu privind aria caracteristica pentru peisaj cultural in zona Ceru Bacainti, judetul alba, elaborat 

de Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia – 2007. 
 
Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUG: 
� Actualizarea suportului topografic al comunei Ceru Bacainti; 
� Studiu geotehnic; 
� Studiu de mediu; 
� Studiu cai de comunicatie; 
� Studiu economic; 
� Studiu sociologic. 
 
Date statistice furnizate  
� Date statistice furnizate de Directia judeteana de statistica Alba; 
� Date statistice culese de la Primaria comunei Ceru Bacainti; 
� Date Oficiul Registrul Comertului; 
� Date Directia generala a Finantelor Publice Alba; 
� Date Somaj de la AJOFM Alba; 
� Date de la APM Alba. 
 
Suportul topografic al P.U.G. 
 Pentru actualizarea suportului topografic s-au folosit informatii din ortofotoplanuri, planurile 
cadastrale ale armatei elaborate in anii '70, baza de date OCPI.
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
 

2.1. Evolutie 

2.1.1. Date privind evolutia in timp a localitatii 

Informatii valoroase despre stadiul localitatii in secolul al XVII-lea pot fi culese din  hărţile 
iosefine. Întocmite între anii 1763-1785 la comanda Curţii Aulice Vieneze, acestea au un caracter 
predominant militar, drept pentru care se pot culege date complete cu privire la relief, cursuri de ape, 
drumuri, localităţi, toponime şi cu o riguroasă evaluare a cotei de nivel. Cu privire la zona comunei Ceru 
Bacainti, aceste documente consemnează pentru anii 1763 – 1785 următoarele informatii:fondul 
silvic;fondul funciar – rezultat din lăzuire şi incendiere de păduri care cuantificau valoarea economică a 
zonei la o primă analiză;cursuri de apă, drumuri, aşezări componente, aspect deosebit de important, 
datde rigoarea reprezentării gospodăriilor la acea dată. 

S-a pornit de la analizarea zonei cuprinse între cursul râului Mureş şi localităţile Sărăcsău şi 
Băcăinţi, după care s-a urcat pe cursul Văii Băcăinţiului pe care în amonte se află centrul comunei Ceru 
Băcăinţi. Astfel, între Sărăcsău şi Băcăinţi se constata pentru cursul râului Mureş un traseu aproximativ 
similar cu cel actual.  

Avansând în amonte pe Valea Băcăinţiului hărţile iosefine consemnează o aşezare adunată 
dezvoltată de-a lungul cursului de apă. Cu acest prilej constatăm existenţa în localitatea Băcăinţi a unui 
număr de 47 gospodării, patru mori, o biserică de zid şi o serie de loturi cultivate ca grădini şi livezi, 
dintre care se remarcă şi şase loturi cultivate cu viţă de vie. 

Parcurgând cursul de apă spre amonte, observăm un grup restrâns de gospodării cu 
toponim necunoscut la 1763, dar care în prezent corespund actualei localităţi centru de comună Ceru 
Băcăinţi. Această separare nu a fost una întâmplătoare întrucât pe cursul văii în amonte de localitatea 
Băcăinţi, pe hartaiosefină sunt figurate zone mlăştinoase, improprii unei aşezări. Acest aspect de 
separare a arealelor locuite ne confirmă pe lângă terenul mlăştinos şi un curs de apă leneş, care 
permanent inunda micuţa luncă de pe cursul de apă din această zonă. 

Băcăinţiul, atestat documentar pentru prima oară în anul 1287 sub denumirea de terra 

Bakay în prima jumătate a secolului al XVII-lea avea, conform conscripţiei dela 1733 a arhiepiscopului 
Inochentie Micu un număr de 60 locuitori păstoriţi de 4preoţi, doi greco-catolici şi doi ortodocşi.Grupul 
de case din această zonă era alcătuit din 13 gospodării şi o moară şi avea strânse legături cu localitatea 
consemnată în acea epocă sub denumirea de Curpeni. Nucleul celor 13 gospodării consemnat la 
sfârşitul sec. al XVIII-lea, va avea o evoluţie demografică şi de fond construit nemaiîntâlnită în zonă, 
astfel că, la 1866micul cătun menţionat, după un interval de aproape un secol, îşi construieşte obiserică 
de zid după cum rezultă din inscripţia incizată de pe mensa altarului.Aşezarea de aici în timp 
dobândeşte din punct de vedere administrativ statutul de comună, în jurul căreia gravitează atât 
cătunele consemnate în hărţile iosefine, cât şicelelalte dezvoltate în urma fenomenului de roire, 
menţionate atât de către C. Suciu cât şi de documentele cadastrale şi administrative ale primei jumătăţi 
a secolului XX. 
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Aşezarea de la Ceru Băcăinţi este atestată 
documentar în 1909, sub denumirea de Bokajfelfalu. 
Desigur din punct de vedere al existenţei comunitare 
cu gospodării închegate, atestarea documentară nu 
este relevantă, din moment ce aici la 1866 se ridica o 
biserică de zid, lucru ce presupune un efort financiar 
mare pentru comunitate,posibil numai în urma unei 
economii pastoral-agrare eficiente, care denotă 
totodată şio creştere a bunăstării nucleelor familiale 
de aici. Acestea erau alcătuite din treigeneraţii, ce 
convieţuiesc în aceeaşi gospodărie, unde pater 
familiae, cel mai în vârstă dintre ei este şi conducătorul 
acesteia. Cutuma locului dovedeşte arhaismul 
nucleului familial perpetuat până în prima jumătate a 
secolului XX. Socotim că acest aspect ceare la bază 
nedivizarea proprietăţii, precum şi moştenirea casei 
părinteşti şi a uneipărţi mai mari din avere de către 

ultimul născut, de obicei de sex bărbătesc, reprezintăreguli ancestrale de propăşire a familiei formată 
din trei generaţii.Această cutumă, a fost stat la baza dezvoltării ca şi aşezare principală alocalităţii Ceru 
Băcăinţi, a perpetuării şi creşterii puterii economice a cătunelorCurpeni, Bulbuc şi Valea Mare, şi 
totodată a generat fenomenul de roire. 

Harta iosefină consemnează pentru toponimul Curpeni40 de gospodării, o moară şi o 
biserică de zid, care îşi păstrează amplasamentul până în zilele noastre.Curpeniul, aşezare care conform 
bibliografiei de specialitate este atestată documentar în anul 1805 subdenumirea de Kürpény, apare pe 
harta iosefină ca un nucleu bine închegat ce depăşeşte la acea dată categoria de cătun. Astfel, atestarea 
cartografică executată între 1763–1785 coboară atestarea documentară cunoscută până în prezent. 
Aspectul legat de cutumă discutat la Ceru Băcăinţi, se răsfrângeîn egală măsură şi aici, astfel că 
aşezarea de la Curpeni este matca unei roiri ce are locla sfârşitul secolului al XIX – lea în urma căreia, se 
va constitui cătunul Viezuri,neconsemnat în harta iosefină. Acest cătun de mici dimensiuni şi cu slabă 
putere economică, ca şi cele născute de asemenea din fenomenul de roire, erau fie în arealul consacrat 
din punct de vedere administrativ al centrului de comună, fie erau iniţial socotite parte integrantă a 
cătunului matcă.  

Urmând în amonte cursul de apă ce ne conducespre aşezarea Bulbuc, spre un vârf de deal, 
se aflăconsemnat în harta iosefină toponimul 
Bulbuc. Această aşezare număra la acea 
datăunnumăr de 30 de gospodării şi o biserică din 
lemn. Un simbol specific rigoriiadministraţiei 
austriece şi a interesului ei în această zonă, este 
figurat grafic printr-ospânzurătoare pe cel mai înalt 
deal din zonă, Vârful Măgurii. Memoria locului 
nupăstrează acest aspect, el a fost probabil uitat ca 
urmare a politicii de relaxare fiscalăpromovată de 
nou înfiinţatul stat român în vederea încurajării 
creşterii economicerezultată aici din ocupaţiile 
tradiţionale agro-pastorale. 
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Acest aspect politico-administrativ de după 1918 a dus la o dezvoltare alocalităţii relevată 
de noua biserică de zid amplasată pe locul fostei biserici de lemn.Acest cătun a reuşit în anul 1905 să 
ridice o impozantă biserică de zid pentru ozonă de munte, cu planimetrie de tip biserică sală şi care 
spre vest şi spre sud a fostdotată cu două impozante portaluri purtate de trainice fuse de coloană 
încoronate cucapiteluri cu astragală de factură bizantină având o decoraţie florală stilizată de tipulflorii 
de lotus. Un alt aspect arhitectural ce intră în dotarea acestei biserici este turnulmonumental care 
încalecă pronaosul.În apropierea izvorului pârâului numit Valea Mare, pe harta iosefină eraconsemnat 
sub denumirea de Valea Bulbucului un sat cu un nucleu de 35 degospodării şi şapte mori. Prima 
atestare documentare a localităţii datează din 1733când localitatea era cunoscută sub numele de 
Válya. 

 
Biserica din Bulbuc 

 

2.1.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului si localitatilor, repere in evolutia 
spatiala a localitatilor 

Documentar, sunt atestate pe raza actualului judet Alba, aproximativ 200 de sate pana in 
secolul al XVI-lea, restul, in majoritate absoluta sate mici din zona montana fiind mentionate abia prin 
legislatiile secolului al XX-lea. Faptul se datoreaza si formei defectuoase de atestare a asezarilor din 
perioada feudalismului, acestea fiind incluse in domeniul fiscal al unei localitati mai mari, fara a se mai 
face referire explicita la denumirile propriu-zise. 

Asezarile din zona montana sunt mult mai vechi decat primele lor atestari documentare. Ca 
rezultat al roirii din vetrele stravechi de vale, gospodariile au impanzit aproape tot “hotarul” satelor, 
imprastiindu-se pe vai, pe versantele insorite sau plaiuri, prin extinderea spatiului pastoral-agricol in 
dauna padurilor. Satele sunt formate aici din cranguri rasfirate, adeseori purtand numele familiei 
initiatoare a vetrei. 

Forma parcelelor este cel mai adesea neregulata, fiind determinata de caracteristicile 
topografice ale terenului; se intalnesc frecvent cazuri in care, pentru a obtine o suprafata mai plana sau 
pentru extinderea parcelei, solul a fost excavat, terasat si consolidat cu ziduri de piatra. 

Drumurile si potecile din afara localitatilor, in special cele care strabat fanetele si pasunile 
proprietate particulara, sunt de regula incadrate de garduri vii sau ziduri din piatra fara mortar (piatra 
seaca), similare celor din sate, si care sunt folosite atat in intravilanul cat si in extravilanul localitatilor in 
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scopul delimitarii proprietatilor, purtand denumirea locala de “maure”. Intretaierile de ulite si marginile 
satelor sunt marcate de troite cu forme care variaza de la crucile de piatra cu brate treflate, la crucile 
simple de lemn cu silueta lui Christos, pana la troite cu forme influentate de stilul national. 

Aspectul satelor, este acela al asezarilor rurale montane, cu fronturi scurte de gospodarii cu 
locuinte asezate pe parcele in mod variat, care alterneaza cu spatii largi de gradini, livezi si pasuni. 

 
Tipuri de asezari umane 
  Din consemnarile facute de hartile iosefine si clasificarea facuta de Lucia Apolzan pentru 
zona muntilor Apuseni, se pot distinge trei tipuri principale: asezari cu case risipite pe inaltimi, asezari 
cu casele imprastiate de-a lungul vailor si asezari ingramadite in mici depresiuni. In aceasta tipologie se 
incadreazasi satele din Ceru Bacainti. Curpeniul este o asezare cu casele imprastiate de-a lungul vaii, 
Bulbucul corespunde asezarii cu casele ingramadite in depresiune pentru aceasta zona insa cota de 
nivel il determina sa se abata de la regula. Aici in loc de depresiune exista un platou inalt ce face 
posibila asezarea „ingramadita”, conform tipologiei, dar prezenta unei bune parti din proprietate in 
apropierea gospodariei, livezi si fanat, apare ca o mixtura intre cele doua tipuri ingramaditasi risipita. 
Cealalta asezare, Valea Mare (Valea Bulbucului), este o asezare de tipul risipita de-a lungul vaii. Aceste 
trei localitati, la care se adaugasi satul Bacainti sunt considerate a fi fost sate matca ce au stat la baza 
fenomenului de roire. Astfel din satele matca Bacainti si Curpeni, s-a format asezarea Ceru Bacainti, din 
care in urma cresterii demografice s-au format catunele Dumbravita si Cucuta atestate documentar 
abia in 1956, precum si catunul Bolovanesti atestat la randul sau tarziu in 1954 si catunul Fantanele. Din 
Curpeni s-a format catunul Viezuri, iar din Valea Mare (Valea Bulbucului), catunele Grosi, atestat in 
1954si Fantanele. 
 

2.1.1. Peisaj natural si antropic – resurse de turism 

 
Prin pozitionarea sa geografica, intr-o zona deluroasa inalta, teritoriul comunei Ceru 

Bacainti nu a constituit de-a lungul timpului o atractie deosebita pentru comunitatile umane in vederea 
constituirii unor asezari. Cu toate acestea exista o serie de descoperiri arheologice care atesta urmele 
lasate de unele activitati ale oamenilor care s-au peregrinat prin aceste zone sau chiar au incropit mici 
asezari. 

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului National – Sectiunea III – zone protejate, pe 
teritoriul comunei este mentionata Piatra Tomii cu  o suprafata de 1,00 ha, dar dupa noua delimitare a 
unitatilor administrativ teritoriale monumentul natural se afla pe teritoriul comunei Blandiana. 

 
Patrimoniul arheologic 

� Localitatea Ceru Băcăinţi 
o Descoperirile preistorice 

� Descoperiri aparţinând epocii bronzului 
Bronzul mijlociu. Cultura Wietenberg 

În colecţia preotului Sabin Olea din Cib se păstrează fragmente ceramice de la vase 
aparţinând culturii Wietenberg. Din nefericire nu se cunoaşte exact locul de provenienţă al acestor 
materiale – se precizează ca fiind din hotarul comunei Ceru Băcăinţi, dar ele ilustrează o locuire a zonei 
înalte şi în această epocă. 

O greutate de lut ars, din aceeaşi colecţie poate proveni din această aşezare preistorică5. 
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o Descoperiri romane 
În aceeaşi colecţie Sabin Olea sunt păstrate şi fragmente de vase romane, tot cu loc 

necunoscut al provenienţie lor, despre care se cunoaşte doar că au fost descoperite, cel mai probabil, la 
Ceru Băcăinţi. 
� Localitatea Bulbuc 

o Descoperiri aparţinând culturii Coţofeni  
In perimetrul cătunului Bulbuc, de pe raza comunei Ceru Băcăinţi, M. Roska semnala 

descoperirea unor unelte de corn, silex şi un topor de piatră preistorice. În lipsa altor informaţii, putem 
bănui că acestea ar putea proveni din aşezarea recent identificată în hotarul cătunului, pe Piatra Mică, 
unde au fost descoperite fragmente ceramice preistorice, aparţinând culturii Coţofeni. 

o Epoca bronzului 
� Bronzul timpuriu 

O altă locuire preistorică ar putea exista şi pe Piatra Mare, dar aceasta nu a fost verificată. 
� Localitatea Valea Mare 

o Descoperiri din epoca bronzului 
În hotarul cătunului Valea Mare au fost descoperite întâmplător două unelte de bronz: un 

topor de tip Balşa şi un altul cu aripioare, aparţinând Bronzului mijlociu. Piesele, singurele de metal 
preistorice, fiind găsite izolat, pot constitui dovada exploatării lemnului în preistorie din pădurile aflate 
în această zonă, ocazie cu care au putut fi şi pierdute. 

 
 

 
Aşezarea preistorică de la Piatra Mică şi Piatra Mare de la Bulbuc 

 
Conform Repertoriul Arheologic al judetului Alba, astfel cum este disponibil la aceasta data 

la adresa http://ran.cimec.ro/ pe teritoriul comunei sunt semnalizate doua situri arheologice. 
 

1. Cod RAN 3878.02 -Situl arheologic de la Bulbuc-Piatra Mare – sat Bulbuc, comuna Ceru 
Bacainti: 

- punct  - Piatra Mare; 
- reper - Stâncă la sud de localitatea Bulbuc, despărţită de stânca de la Piatra Mică; 
- categorie – locuire; 
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- tip – asezare; 
- descriere – aspect salbatic cu pante neprimitoare si o creastă îngustă atinsă de mâna omului 

doar în partea superioară, unde se observă amenajarea unui mic platou şi a unor terase; 
- observatii - stânca străjuia şi controla, cu siguranţă, accesul în antichitate spre drumurile de 

culme şi pasul de trecere spre zona auriferă. În epoca dacică ea se interpunea între cetăţile de la 
Ardeu şi Piatra Craivii care îndeplineau acelaşi rol. Probabil, situl de la Bulbuc-Piatra Mare are un 
caracter similar cu cel identificat mai demult deja la Inuri-Piatra cu Stânjenu, prezent spre nord-
est pe o vale paralelă (Valea Vinţii); 

- descoperiri in cadrul sitului: 
Categorie/ 

Tip 
Epoca (Datare) 

Cultura/ Faza 
culturală 

Descriere/ Observații 

aşezare   Epoca bronzului 
timpuriu  

Coţofeni   

urme   Epoca bronzului  Wietenberg   
aşezare   La Tène (sec. I î. 

Hr.- sec. I d. Hr.)  
dacică  Fragmente ceramice găsite pe platoul superior, 

lucrate atât cu mâna cât şi la roata olarului, 
alături de care se găseau resturi metalice 
constând din cuie, piroane din fier, fragmente 
zăbală.  

aşezare   Epoca romană (sec. 
II d. Hr.)  

 Un distribuitor de curele de bronz (fig. 3) şi un 
sestert emis de împăratul roman Gordianus III 
în anul 240, cu legenda IMP GORDIANVS PIVS 
FEL AVG / PAX AETERNA S. C.  

 
2. Cod RAN 3878.01 - Aşezarea Coţofeni de la Bulbuc-Piatra Mică – sat Bulbuc, comuna Ceru 

Bacainti: 
- punct  - Piatra Mica; 
- reper - stâncă la sud de localitatea Bulbuc; 
- categorie – locuire; 
- tip – asezare; 
- descriere – o clipă calcaroasă cu partea superioasă sub forma unui platou larg ce coboară în 

pantă, a fost cel mai probabil terasată în preistorie pe latura de sud; 
- observatii - stânca străjuia şi controla, cu siguranţă, accesul în antichitate spre drumurile de 

culme şi pasul de trecere spre zona auriferă. În epoca dacică ea se interpunea între cetăţile de la 
Ardeu şi Piatra Craivii care îndeplineau acelaşi rol. Probabil, situl de la Bulbuc-Piatra Mare are un 
caracter similar cu cel identificat mai demult deja la Inuri-Piatra cu Stânjenu, prezent spre nord-
est pe o vale paralelă (Valea Vinţii); 

- descoperiri in cadrul sitului: 
Categorie/ 

Tip 
Epoca (Datare) 

Cultura/ Faza 
culturală 

Descriere/ Observații 

aşezare   Epoca bronzului 
timpuriu  

Coţofeni   

 
Tipologia fondului construit 
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Pe baza informaţiilor documentare se constată că de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi pânăîn 
prezent, comunitatea umană din zona cercetată duce o viaţă simplă, fără pretenţii,în concordanţă cu 
mediul natural înconjurător şi resursele pe care le oferea zona. Cu privire la materialele de construcţie, pe 
valea Ceru Băcăinţi au existat şi există depozite de roci sedimentare, încadrabile în categoria gresiilor, 
calcarelor şi a şisturilor grafitoase. Primele două categorii de roci se află în depozite aluvionare, atât de o 
parte cât şi de alta a văii. Acestea, din punct de vedere al nevoii de material de construcţie, oferă lespezi de 
piatră de diferite grosimi, cu forme naturale aproape paralelipipedice. Din depozitele de şisturi grafitoase şi 
marnă, printr-o prelucrare sumară (şpiţuire, despicare), fără multă experienţă în tehnica fasonării pietrei, se 
poate provoca clivarea acestora, fie în lespezi cu grosimi controlate, fie în blocuri de mai mari dimensiuni. 

i. Arhitectura de piatra 

Localitatea Ceru Bacainti, datorita vaii care o strabate, beneficiaza din belsugde materiale de 
constructie pentru casele de zid. Desi in arealul comunei se afla la dispozitie un bogat fond forestier, in mod 
normal deosebit de utilizat la constructia caselor din zonele de munte, la Ceru Bacainti a fost aleasa 
predominant piatra si argilaca materiale de constructie. 

a) Planimetria casei 
La baza conceptului local de planimetrie a stat desigur casa de lemn, specifica zonelor montane cu 

platouri, depresiuni si vai. Este vorba de casa bicelulara (casadinainte si tinda cu usa mediana pe axul lung 
al planului in peretele despartitor) cutarnat pe latura lunga, accesul fiind facut din tarnatin tinda. Aceasta 
solutie simpla afost transpusa la Ceru Bacainti in piatra. 

b) Fundatia 
De cele mai multe ori, spatiul de locuit este amplasat in panta, dificultatilelegate de constructia pe 

teren inclinat fiind invinse cu ajutorul pietrelor din careconstruiesc zidurile. Terenul din spatele constructiei 
este nivelat, deseori intrarea pe olatura a tarnatului fiind pastrata la nivelul solului. In spatiul obtinut sub 

tarnatsi casa, in panta, sunt frecvent amenajate cotete de pasari si respectiv pivnite ce pastreaza alimentele 
ferite de gerul iernii. 

Forma dreptunghiulara a fundatiei corespundea de cele mai multe ori celordouaincaperi si 
tarnatului, atunci cand casa nu era amplasatain panta. In situatia in care casa se amplaseazain panta din 
care beneficiaza numai laturascurta arareori apare existenta unui compartiment de pivnita sub casa. In 
aceasta situatie diferenta de nivel este valorificata doar sub tarnat unde se creeaza o camarasiun cotet de 
gaini cu zidarie inchisa, zidarie in care se practica o usa pentru camarainmediana laturii lungi, iar pentru 
gaini doua deschideri de tip obloc. Golurile de usa nureleva umeri de zidarie pentru montanti din lemn.  

c) Zidaria supraterana a peretilor perimetrali si de compartimentare 
Tehnologia de lucru utilizata este zidaria tesuta realizata din lespezi de piatra legate cu argilain 

amestec cu nisip. Materialul solid era lespedea de piatra rigurossortatain care elementul reper era 
grosimea. Sortarea lespezilor si punerea lor inopera prin tehnica tesuta, realizau paramente cu asize de o 
orizontalitate aproapeideala. La colturi (unghiurile drepte ce inchid planimetria generala a constructiei) 
utilizau blocuri mari de piatra despicata sau bolovani de rau cu o forma relativparalelipipedica. 

d) Goluri de fereastra, fereastra oarbasi usa 
Practicarea acestor goluri adopta solutiaempirica de gol dreptunghiular sau patrat, inchis la partea 

superioara printr-o lespedemonobloc de mari dimensiuni. Dupa cemestesugul zidariei in piatra se 
perfectioneaza in zona, deschiderile de usasi de fereastra se incheie la partea superioara prin arce 
dedescarcare. Acestea sunt realizate din lespezi de piatra riguros sortate, legate deasemenea cu liant de 
argilasi nisip. 

e) Paramente exterioare si interioare 
Acest component de finisaj interior si exterior este cunoscut in zona subdenumirea arhaica de 

muruiala. Un alt aspect benefic al zonei este si prezenta argileicare prin degresare cu nisip si in amestec cu 
vegetale de tip decort sau fragmente depaioase produce un liant excelent pentru tencuirea paramentului 
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exterior si interior alcasei din zid. Pentru fundatie si elevatie, compozitia liantului este alcatuita din 
partiproportionale de argilasi nisip. 

f) Tarnatul 
Acest element arhitectonic de fatada principala se inspira din solutia tarnatuluide la casa de lemn 

caracteristica pentru pe versantul rasaritean al Muntilor Apuseni – tarnat dezvoltat pe toata latura lunga cu 

intrare dispusain corespondenta cu usa de intraredin tarnatin tinda. Acest tip de tarnat, avea una din 
extreme inzidita corespondenta cu limita exterioara a planului de tinda pentru latura scurta a tinzii si 
implicit atirnatului. Tot in acest zid ce inchidea tarnatul, se practica o mica fereastra oarba, iarla cealalta 
extrema era doar un parapet inzidit si stalp de colt. Parapetul tarnatuluipurta doi stalpi la extreme si unul 
sau doi stalpi intermediari realizati de asemenea dinpiatra. Acestia purtau la limita lor superioara 
cosoroaba acoperisului in doua ape. 

Un al doilea tip de tarnat ce se abate de la solutia casei de lemn, este tarnatuldezvoltat doar pe 
latura lunga a camerei de locuit (casa dinainte). Acesta avea intrareape latura scurta, indiferent de 
orientarea fata de punctele cardinale ale acestei fatadepurtatoare de tarnat. In capatul opus intrarii, se afla 
usa de acces in tinda. Planimetriatinzii de aceasta data nu mai corespunde casei dinainte, avand axul lung 
petransversala planului de casa, iar in dimensiunea laturilor lungi ale acesteia intra silatimea tarnatului, 
accesul din tindain casa dinainte ramanand cel traditional, cu ousa practicatain peretele despartitor dintre 
cele douaincaperi. 

Pentru accesul in tarnat, era realizata o scara executata de regula din treielemente monobloc din 
gresie, ce confereau acesteia componenta de treaptasicontratreapta. Parapetul tarnatului are o inaltime 
cuprinsaintre 0,8 si 1 m maximum. 

 
 

g) Reminiscente ale unui tip de casa disparut - casa cu vatra libera 
Casa cu vatra libera este tipica regiunilor muntoase din Ardeal. Casa, din punctde vedere 

planimetric, are aceeasi solutie descrisa mai sus atat in ceea ce privesteplanimetria generala cat si relatia 
tarnatului cu cele douaincaperi. Important esteurmatorul aspect, care si defineste acest tip de casa, vatra 
libera. Aceasta vatra estepozitionatain coltul de langa peretele despartitor al odaii de locuit, respectiv al 
caseidinainte.  

h) Sisteme traditionale de invelitori 
Pentru casa de piatra bicelulara, invelitoarea era din jipi de paie de cereale,purtate de o structura 

de capriori din lemn de esenta tare decojiti, numiti in partealocului corni. Acestia purtau la randul lor o 
astereala alcatuita dintr-o retea de ruzidin lemn de mesteacan decojite partial. Aceasta decojire partiala 
este rezultatul uneiexperiente indelungate, care avea drept scop impiedicarea craparii lemnului fixat 
pecapriori.Acest tip de invelitoare din paie,de regula este specific caselor de lemn din zonele de munte ale 
Apusenilor, acolo undenu este la indemana lemnul de rasinoase. Invelitoarea de paie era in patru ape, aici 
insa se face o abatere de la aceasta tipologie, si invelitoarea din jipi de paie va fifolosita la acoperisul in 
doua ape. Acoperisul in doua ape era impus si de calcanul dinpiatra a acestora. 
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Invelitoarea din lespezi de piatra naturala rezultata din sisturi grafitoase era deasemenea in doua 
ape, dar putea acoperii doar o locuinta unicelularaintrucatstructura din capriori fasonati prin decojire si 
reteaua de ruzi nu putea fi stabila pentru o planimetrie de casa bicelulara. In cazul acoperisului cu 
invelitoare din lespezi de piatra, panta celor doua apeeste foarte putin inclinata, deoarece invelitoarea din 
lespezi nu este fixata de structurade “sarpanta”, ea ramane pe pozitie prin greutatea fiecarei lespezi 
suprapusa la otreime din lungimea sa de randul superior de lespezi. 

i) Tavanirea si vatra casei 
Pentru constructiile din piatrasi cu invelitoare din piatra, se realizau cameredeosebit de scunde, 

rezultate de cele cinci sau sase asize de piatra, suprapuse niveluluide incorporare a grinzilor transversale, 
care aveau rol de tiranti pentru stabilitateazidariei portante si de structura de tavanire din scandura 
alaturata. Insuficientaizolarii termice si de permanentizare a caldurii din vatra obliga la o muruiala dinargila 
amestecata cu nisip si pleava. 

Vatra casei (cota 0 interioara sistematizata) era alcatuita dintr-un amestec deargilasi nisip a carei 
orizontala se situa sub cununa de talpasi avea o grosime cuprinsa intre sapte si zece centimetri. Se 
intretinea printr-o umezire urmata de maturare,dupa care la intervale mai lungi de timp se imprastia un 
strat superficial de nisip usorde batatorit. La o uzura accentuata, vizibila prin denivelari mari, aceasta era 
refacuta. 

Acest amestec din care rezulta vatra casei devenea un bun izolator termic si asigura unmicroclimat 

interior sanatos. 

ii. Arhitectura din lemn: tehnici de constructie 

Materialul de baza este lemnul de esenta tare, prezent in zona prin doua subspecii ale stejarului 
cunoscute in zona sub denumirea de garnete si cer. Din acesteesente prin cioplire cu barda se executau 
cununile de lemn cu sectiunedreptunghiulara. Aceasta sectiune dreptunghiulara nu era intamplatoare, 
intrucatcununile erau asezate succesiv una peste alta pe latura mica. Aceasta dispunerefructifica la 
maximum rezistentamecanica a cununii si a esentei din care afost fasonata prin cioplire. 

Tehnica de imbinare a cununilorera chertarea rotunda, majoritarain zona, specifica cununilordin 
esenta tare si care se putea realiza cudotari si cunostinte tehnice minime. Caunelte erau suficiente barda, 
securea sicoarba cu sfredel din metal cu pas mare. 

a) Fundatia (temelia) 
Temelia casei de lemn era alcatuita din lespezi de piatra fara liant. Ea poarta cununa de talpa. In 

situatia in care casa este asezatain panta, intre temelia care poarta talpa laturii lungi si talpa tarnatului se 
creeaza un spatiu liber folosit drept cotet depasari. Daca panta este deosebit de accentuatasi se dezvolta 
pe axul lung, atuncitemelia care poarta cununile de talpa este o zidarie legata cu liant din argilasi nisip,iar 
sub casa dinainte si partial tinda se creeaza o pivnita dintr-o incapere sau doua. 

b) Tarnatul 
Este un element planimetric si structural dezvoltat pe latura lunga a celor doua incaperi. Partile 

componente ale acestuia sunt cununa de talpa a tarnatului care esteparalela cu cununa de talpa a casei 
propriu-zise si care se distanteaza de cununa detalpa a casei cu o marime egala cu dimensiunea laturii 
scurte a tarnatului. Tarnatuleste personalizat prin stalpi fasonati care se leaga prin nuturi in talpa tarnatului 
sicosoroaba acestuia. Intre stalpi se monteaza un parapet din scandura fixata pe parteaexterioara a cununii 
de talpa a tarnatului, iar la limita superioara a parapetuluiscandura se fixeazain grinda de pervaz care 
consolideaza la acest nivel stalpii. 
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c) Sisteme traditionale de invelitori 

Casele din lemn din zona, aveau acoperisul inpatru ape si invelitoarea din paie. Materialele de 
constructie utilizate in casele din satulBulbuc utilizeazain alternanta fie casa de zid fie casa delemn, cu 
mentiunea ca proportia celor din urma estedominanta. In arealul cercetat, doar in satul Bulbuc s-a intalnit o 
structura de sarpanta atipica care copiaza cufidelitate sarpanta cu acoperis moraresc al caselor dinmediul 
urban de traditie saseasca, dar care in loc de invelitoare din tigla solzi, consacrata pentru acestacoperis, 
structura de sarpanta poarta o invelitoare din tigla trasa. 

d) Paramente exterioare si interioare la casa din lemn 
Pe interiorul si exteriorul structurilor din lemn al constructiilor cu destinatiede locuinta se fixeaza 

prin cuie de fier o retea dispusa oblic pe fata exterioarasiinterioara a cununilor din lemn . Aceasta solutie a 
fost importatain zona de lacasele din lemn de pe Ariesul Mic, unde alaturi de cioplitori in lemn, existau 
oamenispecializati in confectionarea cercurilor.  

 

e) Anexele gospodaresti 
Acestea sunt de diferite tipuri impuse de functie si destinatie, ilustrandelocvent ocupatia de baza, 

aceea agro-pastorala a locuitorilor din zona. Anexacaracteristica a zonei are planul bicelular. Intr-
uncompartiment era grajdul in care se adaposteau vitele, iar in cel de al doileacompartiment era sura de 

mari dimensiuni in care intra un car incarcat cu fan ce sedescarca in podul de peste grajd amenajat ca 
fanar. Sura avea doua usi de maridimensiuni pe latura lunga prin care intra carul incarcat cu fan si se scotea 
caruldescarcat, sau dupa descarcare raminea adapostit in acest spatiu. 

 
 
 

2.2. Elemente ale cadrului natural 

2.2.1. Caracteristicile reliefului 

Relieful 
Din punctul de vedere al geomorfologiei majore, teritoriul administrativ al comunei 
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CeruBacainti se incadreaza in zona sud-vestica a Muntilor Vintului care, alaturi de Muntii Trascau, 
Muntii Auriferi, Muntii Drocea si Masivul Gaina, constituie Muntii Metaliferi; Muntii Vintului ocupa deci 
extremitatea sud-extica a Muntilor Metaliferi si sunt delimitati de Muntii Auriferisi Muntii Trascaului, 
prin valea Ampoiului si prin culoarul depresionar Balsa (constituit din vaile Geoagiului si Bacaia).  

In linii generale, se poate spune ca relieful teritoriului comunei Ceru Bacainti se articuleaza 
in cadrul complexului de doua “trepte altitudinale” ale unitatii structurale a Muntilor Metaliferi, 
generate in ”epoca morfostruc-turala carpatica”; trepte care coboara de la cca 1000-1100 m cat are in 
marginea sa nordica (aproximativ pe linia raului Aries, suprafata Marisel I) pana la cca 700-800 m pe 
latura sudica a unitatii in cauza, situata in zona vaii Muresului (suprafata Marisel II); cele mai joase 
altitudii, de cca 450-500 m, se inregistreaza, in extremitatea sudica a perimetrului comunei Ceru 
Bacainti. 

Astfel, se poate spune ca situarea altitudinala, incadreaza teritoriul comunei Ceru Bacainti, 
in ”subetajul crionival” unde procesele de gelifrac-tie genereaza forme, nu foarte spectaculoase, cu 
aspect de “relief rezidual”, unele tipuri specifice de acumulare si structuri criogene. Se remarca in plus 
si unele aspecte de “relief structural” – datorate in special ”fragmentarii tectonice”, diferite de la un 
sector la altul al perimetrului in cauza si de ”relief litologic” care rezulta in urma proceselor de eroziune 
diferentiala. 

In zonele de baza ale a versantilor care delimiteaza suprafete cvasi-depresionare apar si 
forme de “reliefuri de acumulare” (conuri proluviale/conuri de dejectie frecvent ingemanate care local 
formeaza adevarate ”glacisuri de acumulare”, acumulari fluviatile sau fluvio-lacustre). 

O nota caracteristica, in cadrul teritoriului comunei Ceru Bacainti, o aduce amplasarea 
zonelor de locuit care se inscriu, atat in “micro-depresiunile” insirate la nivelul albiei majore/luncii celor 
doua vai mai importante care strabat teritoriul comunei in cauza, vaile Cerului (Bacainti) si Curpeni 
(Ceru Bacainti, Curpeni, Bolovanesti si Grosi (partial) si Valea Mare), usor largite la confluentele 
acestora cu unele vai locale mai importante cat si, in zonele de versati adiacenti (Dumbravita, Cucuta, 
Bolovanesti si Grosi (partial)) sau chiar in ariile bazinelor lor superioare (Viezuri, Bulbuc si Fantanele).                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geologia 



 

S.C. BIROU DE PROIECTARE FLESCHIN S.R.L. 

B-dul Revoluţiei 24C, Alba Iulia, Jud. Alba 
tel/fax:0258-833.506; mobil:0721.206.973 
bi rou@bpfleschin.ro, www.bpfleschin.ro 

 

 
MEMORIU GENERAL - PUG CERU BACAINTI 2015       19/103 

 
HARTA GEOLOGICA A MUNTILOR APUSENI 

(dupa Harta Geologica a institutului geologic sc 1:1000000) 

 

 
 

Din punct de vedere geologic, perimetrul administrativ al comunei Ceru Bacainti este 
amplasat in arealul Apusenilor de Sud – in zona acestora desemnata prin termenul de Muntii 
Metaliferi. 

Prin Muntii Metaliferi se intelege, in ultimul timp, unitatea structurala a Apusenilor Sudici 
cuprinsa intre vaile raurilor Aries si Mures (M. Bleahu, M. Lupu, 1963; V. Ianovici si colab., 1969) si 
constituiti din urmatoarele subunitati de relief: Muntii Trascau, Muntii Auriferi, Muntii Vintului, Muntii 
Drocea si Masivul Gaina. 

Teritoriul comunei Ceru Bacainti se incadreaza in extremitatea sud-vestica a Muntilor 
Vintului separati de Muntii Trascaului prin cursul raului Ampoi si de Muntii Auriferi de Culoarul 
Depresionar Balsa (configurat de vaile Geoagiului si Bacaia), situandu-se in Unitatea Sedimentar - 
Structurala de Capalnas - Techereu, unitate prefigurata inca din jurasicul timpuriu, alaturi de Unitatea 
de Bucium-Abrud, Unitatea de Trascau, Unitatea de Drocea-Cris, Unitatea de Fenes, Unitatea de 
Bedeleu (V. Ianovici, M. Borcos, M. Bleahu, Dan Patruluis, M. Lupu, R. Dimitrescu, H. Savu, Geologia 
Muntilor Apuseni, Editura Academiei R.S.R, Bucuresti 1976) sau, dupa alti autori in Zona de 
Sedimentare Valea Muresului-Trascau care se alatura Zonelor de Sedimentare: Bucium-Abrud, Drocea si 
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Deva-Zam (V. Mutihac, L. Ionesi, Geologia Romaniei, Edit. Tehnica, 1973. 

Alaturi de Carpatii Meridionali, Muntii Apuseni(care inchid spre vest Depresiunea 
Transilvaniei, ca un ”arc intern” fata de Carpatii Orientali si Meridionali) apartin integral internidelor; 
tectogeneza lor desavarsindu-se in mezozoic, mai precis in cretacic (conform “Schitei de corelare a 
unitatilor interne ale ansamblului Alpii Orientali – Carpati – Balcani – Dinaride” (dupa M. Bleahu)). 

Muntii Apuseni – rezultat al mai multor cicluri tectonice (prebaikalian, baikalian si 
hercinic, ale caror formatiuni sunt metamorfozate), au fost desavarsiti sub aspect structural-tectonic in 
cadrul fazelor ciclului alpin. 

Astfel, in soclul cristalin al Muntilor Apuseni sunt cuprinse: formatiunile ”ciclului 
prebaikalian” (preponderent, serii mezometamorfice), formatiunile ”ciclului baikalian” – dupa unii 
autori ar fi vorba de ”ciclul caledonic” (preponderent, serii epimetamorfice) si formatiunile ”ciclului 
hercinic” (serii epi- si anchi-metamorfice, generate in faza sudeta a ciclului hercinic).  

Daca rocile ciclului prebaikalian au, in cadrul geosinclinalului existent pe amplasamentul 
actual al Muntilor Apuseni, o repartitie cvasi-uniforma, rocile celui de-al doilea (ciclul baikalian) 
prezinta o mare variabilitate, atat pe verticala – constituind serii distincte ca valoare stratigrafica cat si, 
pe orizontala – formand serii sincrone heteropice; fapt care, evident, impune corelatii de detaliu intre 
seriile respectiv, cu atat mai mult cu cat legaturile dintre ele au fost frecvent intrerupte de accidentele 
tectonicii alpine. Desi incomplet cercetat, in masura in care se cunoaste, cel de-al treile ciclu, cel 
paleozoic (hercinic) prezinta o alcatuire si o repartitie destul de uniforma a elementelor componente 
pentru o aceeasi varsta. 

In Muntii Apuseni, cuvertura sedimentara alpina a fost generata in cele doua bazine de 
sedimentare, bine conturate ca functie tectono-magmatica si care astazi alcatuiesc cele doua unitati 
geologice net diferite – ca procese de sedi-mentare, ca timp de formare, ca procese tectogenetice si, nu 
in ultimul rand, ca rol jucat in evolutia de ansamblu a Carpatilor – Apusenii Nordici si Apusenii Sudici 
(alturati sub numele generic de Muntii Apuseni, acestia nu oglindesc doar o realitate morfologica, nu si 
una geologica). 

 

2.2.2. Reteaua hidrografica 

Zona este drenata de numeroase paraie care formeaza Paraul Bacainti care se varsa in Mures, in 
dreptul localitatii Bacainti, intr-o zona unde valea Muresului prezinta un sector de gatuire, cu o lunca ce 
are o latime mai mica de 1 km. 

Principala apa curgatoare care dreneaza teritoriul comunei Ceru Bacainti este Valea  Cerului. 
Aceasta isi are izvoarele in dealul Bogdaneasa, la o altitudine de circa 780 m si o lungime de 14 km. 
Panta medie este de 40‰, coeficientul de sinuozitate de 1,37, iar suprafata bazinului hidrografic de 55 
kmp. Pe partea stanga primeste un afluent mai important-  paraul Curpeni (7 km lungime, suprafata 
bazinului 10 kmp) cu izvoarele din zona satului Bulbuc, la 76 m altitudine. 

Cele doua ape curgatoare cat si afluentii lor de mai mica importanta au un regim torential, in 
cazul apelor mari aduc multe aluviuni grosiere iar in perioadele secetoase nivelul scazut duce la secare. 

Apele subterane se intalnesc in straturi compacte doar in zona de lunca care este destul de 
redusa, dar si in conuri de dejectie sau fisuri ale rocilor de unde ies in evidenta prin izvoare. In general, 
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din punct de vedere al resurselor de apa, zona este cam deficitara. 

 

2.2.3. Clima 

Perimetrul administrativ-teritorial al comunei Ceru Bacainti se caracterizeaza prin ”clima 
temperat-continentala” si se incadreaza in ”sectorul de provincie climatica I, cu influenta oceanica”, in 
”regiunea climatica de dealuri si podisuri inalte” si in ”domeniul topoclimatic de paduri si pajisti delu-
roase”si are ca principal topoclimat ”topoclimatul de versant expus fata de circulatia de vest”; vanturile 
dominante ale zonei prezinta viteze de 4-5 m/s iar calmul atmosferic ajunge la cca 60 % (ca “fenomen 
climatc local” se poate  mentiona prezenta vanturilor lovale co caracter de foehn). 

Zona, care include si perimetrul administrativ-teritorial al comunei Ceru Bacainti se 
caracterizeaza prin: “temperaturi medii anuale” cuprinse in intervalul 6-10°C, “temperaturi medii ale 
lunii ianuarie” cuprinse in intervalul de -3 la -6°C si “temperaturi medii ale lunii iulie” cuprinse intre 16 
si 20°C. 

Comuna Ceru Bacainti se incadreaza intr-o zona in care “frecventa medie a zilelor de iarna”, 
este definita de intervalul 21-30 zile si este caracteris-tica petru ”iernile moderate” si in care, in 
perioada cuprinsa intre 15 octombrie si 15 martie, se desfasoara un “numar mediu anual de cicluri 
gelivale” cuprins in intervalul 80-90. 

Amplasamentul comunei Ceru Bacainti se incadreaza in aria caracterizata prin precipitatii 
medii cuprinse in intervalul de 700-8000 mm [cu un minimum inregistrat la sfarsitul iernii, in 
februaruarie (cca 40 mm) si un maximum inregistrat la inceputul verii, in iunie (cca 100 mm)]; 
“intensintatea instantanee a ploilor torentiale” (cu asigurare de 1%) fiind de 11mm/min (umezeala 
aerului este de 80-84 % iar nebulozitatea este in jur de 5.5 zecimi). 

Din  punctul de  vedere al erozivitatii  pluviale, teritoriul adninistrativ al comunei Ceru 
Bacainti se in-cadreaza in ”zona cu potential pluviodenudativ ridicat” (indicele pluvial fiind cuprins in 
intervalul 67-102); ”perioada cu erozivitate pluviala accentuata” fiind in luna iunie (cca 40% din 
erozivitatea pluviala anuala). 

Teritoriul comunei Ceru Bacainti se mai incadreaza in zona caracterizata prin valori ale 
”turbiditatii medii” cuprinse in intervalul 500-1000 g/mc si in zona pentru care ”scurgerea solida 
specifica medie” este de 0.50-1.00 t/ha/an. 

Dupa valorile ”coeficientului de mobilitate a albiilor” si ale ”diametrului mediu al 
particulelor”, amplasamentul comunei Ceru Bacainti se incadreaza in ”zona III” – pentru care 
coeficientul de mobilitate  = + 100 si, respectiv, d = 10-50 mm. 

Raportat la frecventa prabusirilor, teritoriul comunei Ceru Bacainti se incadreaza in 
”regiunea cu frecventa medie a prabusirilor” (prabusiri de mase pe versantii vailor, in rape de 
desprindere; secundar surpari si prabusiri de blocuri); in acelasi timp teritoriul comunei Ceru Bacainti 
este cuprins in regiunea cu ”potential mediu de alunecare”. 
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2.2.4. Caracteristicile geotehnice 

 
Activitatea seismica  
In conformitate cu prevederile Codului de Proiectare Seismica, indicativ P 100-1/2013, 

amplasamentul comunei Ceru Bacainti se caracterizeaza prin valoarea ag = 0.10g (valoarea de varf a 
acceleratiei terenului pentru proiectare – pentru cutremure avand intervalul de recurenta IMR = 225 de 
ani si 20 % probabilitate de depasire in 50 de ani); din punctul de vedere al perioadei de control a 
spectrului de raspuns (perioadei de colt), pentru teritoriul comunei Ceru Bacainti  este  caracteristica 
valoarea Tc = 0.7 sec. 

  
 

 
 

Adancimea de inghet 
Conform STAS 6054/1985 (”Terenul de fundare – Adancimea maxima de inghet –Zonarea 

teritoriului Romaniei”), in teritoriul comunei CeruBacainti (atat pentru ”localitatea centru 
administrativ” cat si pentru ”localitatile apartinatoare”) adancimea maxima de inghet este de 100-110 
cm de la nivelul terenului sistematizat; valorile prezentate se refera la situatiile intravilane si, respectiv, 
extravilane. 

Conditii hidrologeologice 
In teritoriul comunei CeruBacainti nu s-a putut evidentia un ”rezervor acvifer freatic foarte 

important” neexistand nici formatiuni superficiale cu permeabilitati suficient de ridicate (datorate, atat 
porozitati cat si discontinuitatilor structural-tectonice) care sa potenteze componenta de infiltratie a 
”regimului hidric local” – ca unica sursa de alimentare a apelor subterane si nici volume importante de 
”roci rezervor” care sa permita acumulari masive de ape subterane si care, in acelasi timp sa aiba o 
capacitate ridicata de cedare a apei.  

Apele subterane care se acumuleaza in ”depozitele superficiale recente” si/sau in ”orizontul 
superior al rocii de baza” prezinta un drenaj general spre emisarii naturali (acele vai locale pe care, asa 
cum este si firesc, ca regula generala, le alimenteaza). 

Apele subterane din zona, in circulatia lor naturala produc uneori usoare fenomene de 
”impingere hidrodinamica” (provocand mici alunecari de teren, cu extinderi de ordinul metrilor) si 
prezinta adesea descarcari locale sub forma de ”izvoare de panta”, permanente sau sezoniere, 
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concentrate si/sau difuze. 

In general apele subterane, din teritoriul comunei Ceru Bacainti sunt de buna calitate (desi sub 
aspectul resurselor de apa zona se poate considera ca fiind usor deficitara). 

Fata de elementele din beton si/sau din beton armat ale constructiilor, cu care aceste ape 
subterane vin in contact (permanent sau secvential), prezinta un caracter posibil agresiv – general acid, 
carbonic si de dezalcalinizare – de intensitate foarte slaba, la slaba; contracararea acestui fenomen se 
realizeaza prin luarea unei serii de masuri constructive speciale (utilizarea de betoane preparate cu 
cimenturi speciale, cu grade de impermeabilizare ridicata, grosimi mai mari de acoperire a armaturilor 
etc.). 

 

2.2.5. Vegetatia si fauna 

 
Comuna Ceru Bacainti se afla situatain zona padurilor de foioase cu cele doua subzone: 

subzona stejarului mai extinsasi cea a fagului. 

Suprafetele neagricole, 1927 ha, respectiv 39,00% din total teritoriu administrativ fata de 
48,02% media judetului, sunt cu precadere reprezentate de paduri, ce ocupa 1368 ha adica 27,90%, 
situatie explicata prin faptul cain intregime teritoriul comunei, este situat in zona de dealuri inalte ce 
preced Munceii Vantului, zona ocupata cu precadere de paduri. 

 Vegetatia lemnoasa este reprezentata de arbori, arbusti sau asociatii, fiind compusa din 
stejar (Quercus robur), gorun (Qercus petraea), cerul (Quercus cerris) si garnita (Quercus frainetto). Pe 
langa acestea se mai intalnesc: carpenul (Carpinus betulus), teiul (Tilia cordata), ciresul salbatic 
(Cerassus avium), salc\mul, frasinul si altele.  

Vegetatia arbustiva este repezentata prin prumbar (Purnus spinosa), maces (Rosa canina), alun 
(Corilus avelana), corn  (Cornus mas) sau sanger (Cornus sanguinea). 

In zona mai inalta din nordul comunei se face trecerea spre zona fagului (Fagus silvatica) unde 
se mai intalnesc ulmul si paltinul. 

Vegetatia ierboasa este alcatuita din specii de teposica (Nardus sticta), paiusul rosu (Festuca 
rubra), firuta (Poa media) sau iarba vantului (Agootis tennuis). 

Pe fanete se mai intalnesc lacramioara (Convallaria majalis) sau fraga de camp (Fragaria viridis). 

Varietatea acestor specii floristice cat si zona custas, nepoluata au favorizat dezvoltarea unei 
bogate zone melifere cautata de proprietarii de albine. 

Zona este populate de mamifere cervide (capra, caprioara), apoi iepurele, vulpea, dihorul iar 
dintre pasari; bufnita si cucuveaua. 

 

2.2.6. Riscuri naturale 

Alunecari de teren 
In principiu ”alunecarile de teren” sunt acele deplasari de volume de pamant ale versantilor in 

incercarea lor de a-si reface starile de echilibru dintre momentul ”fortelelor active ale alunecarii” 
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(intotdeauna componente ale fortelor gravitationale in planul suprafetei de alunecare) si cel al “fortelor 
pasive” care se opun deplasarii ”prismului de pamant” pe planul de alunecare (nou initiat sau 
preexistent), de natura unor ”forte de frecare” pe suprafata de alunecare si al unor “forte de coeziune” 
specifice terenurilor alunecate; in acest sens o alunecare de teren se produce prin alterarea ”starii de 
echilibru in camp gravitational” a versantilor/masivelor de pamant prin actiunea unor ”factori 
declansatori” (naturali si/sau antropici) ai alunecarilor de teren”; factori: geologici, climatici, hidrologici, 
seismici si, evident, socio-economici. 

In interiorul perimetrului administrativ al comunei Ceru Bacainti alunecarile de teren de diferite 
generatii sunt caracteristice zonelor de versant deluros propriu-zis si celor de baza a versantilor; ele 
dezvoltandu-se in masa deluviilor de panta (care devin astfel, ”deluvii de alunecare”), avand frecvent 
drept plan de alunecare suprafata preexistenta a ”reliefurilor ingropate” ale rocii subjacente, in jurul 
carora apar frecvent variatii importante ale umiditatilor naturale – fapt ce conduce la alterarea 
parametrilor de forfecare ai matricei argiloase-prafoase-nisipoase a formatiunilor superficiale ale 
deluviilor de panta. 

Una din cauzele majore ale declansarii alunecarilor de teren o constituie si indepartarea de 
volume de pamant din zonele de baza ale versantilor/pantelor prin eroziune longitudinala si mai ales 
transversala a vailor a caror hidrologie prezinta secvente torentiale si/sau prin miscari antropice de 
terasamente exe-cutate in mod eronat. 

Zonele cele mai afectate de alunecari de teren se afla aici, in versantii vailor Cerului si Curpeni si 
ai principalilor lor afluenti locali – zone in care s-a practicat o deforestare masiva pentru crearea si 
extinderea de suprafete agricole (in special fanete si pasuni). 

Vechi alunecari de teren, cu perimetre locale reactivate si care au produs vizibile ”fragmentari 
specifice de microrelief”, apar si pe cursul superior al vailor locale minore unde se evidentiaza, drept 
cauza declansatoare, eroziuni intense la baza versantilor.  

Frecvent vaile minore in cauza se dezvolta din foste ”rigole marginale” ale unor alunecari de 
teren mai vechi (chiar de prima generatie). 

Lucrarile de combatere a alunecarilor de teren se indreapta asupra: captarii si drenajului apelor 
meteorice si/sau subterane din ariile afectate, asupra elimi-narii fenomenelor de eroziune a bazei 
versantilor (lucrari de corectare a profi-lelor vailor semipermanent-torentile), asupra refacerii vegetatiei 
arborescente (programe sistematizate de reforestare) si ierboase (pasunat mai rational si eli-minarea 
de araturi pe directia ”liniilor de cea mai mare panta”) si, ca o ultima masura, remodelarea locala a 
reliefurilor prin corectarea pantelor si terasarea acestora sau de asigurare a stabilitatii generale si/sau 
locale ale amplasa-mentelor unor viitoare constructii – prin ziduri de sprijin, coloane, ancoraje ale 
versantilor etc. 

In zonele intravilane, cu un real potential de declansare sau de reactivare de alunecari de teren, 
o atentie deosebita se va acorda lucrarilor de prevenie a aparitiei unor astfel de fenomene, atat prin 
seria de lucrari anterior prezentate pentru ariile extravilane (cu caracter universal-valabil) cat si prin 
realizarea locala de platforme stabile marginite de taluze si/sau ziduri de sprijin pentru amplasarea de 
viitoare constructii civile, agrozooteehnice si industriale, pentru care autorizarea se va face in baza unor 
studii geotehnice de detaliu. 

Pe teritoriulcomunei Ceru Bacainti, apar o serie de alunecari de teren de ultima generatie 
(active sau cu diferite grade de stabilitate) in zona localitatilor Bulbuc si Fantanele, in Dealul 
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Cornilor(850.0) in versantul sau sudic, in versantul stang (cu orientare nord-nord-vestica) al paraului 
Valea Mare, in versantul nord-vestic al Dealului Zapodia (786.8). 

Astfel de alunecari de teren mai apar in zona localitatii Valea Mare, sub Varfu Carga (699.0), 
dezvoltate spre sud-vest de acesta, in zona localitatii Grosi, in versatul stang al vaii Osoiului (cu 
expunere sud-vestica), in zona localitatii Cucuta, in versantul sud-vestic al vaii omonime.   

 
Inundatiile 

 
Inundatiile datorate unui curs de apa permanent 

 
La nivel general se poate spune ca inundatiile produse de un curs de apa permanent apar atunci 

cand debitele lichide ajunse in ”albia minora” a cursului de apa respectiv nu mai pot fi drenate de 
sectiunile vaii dintr-o anumita zona; in felul acesta, o parte a apei este local deversata in ”albia majora”, 
unde provoaca temporar aceste fenomene de inundatie. 

Inundatiile temporare de acest gen se produc atunci cand in aria bazinelor hidrografice ale 
cursurile de apa in cauza apar perioade cu pluviozitate accentu-ata pe o perioada de timp suficient de 
indelungata sau cand apar ploi cu aspect de aversa. 

Debite lichide relativ mari – capabile sa produca inundatii apar frecvent primavara cand ploile 
mai indelungate se asociaza cu topirea accelerata a stratului de zapada. 

Din aceasta prima categorie fac parte o serie de inundatii care apar pe vai in al caror regim 
hidrologia apar si secvente torentiale cum ar fi: v. Dealului, Valea Mare, v. Osoiului, p. Lencii, p. Pivnitei, 
p. Barlea, p. Cucaret, p. Viezuri (pagube mai mari fiind inregistrate pe v. Osoiului si pe p. Viezuri). 

Astfel de inundatii temporare se mai pot produce si pe unele zone relativ restranse ale vailor 
principale Cerului si Curpeni, in sectoarele care inca nu au fost regularizate si/sau indiguite. 

Ca masuri de protectie contra inundatiilor (produse la aparitia debitelor li-chide de viitura, in 
zonele de albie majora/lunca ale principalelor cursuri de apa din teritoriul comunei Ceru Bacainti) se 
recomanda executarea de lucrari de regularizare si/sau de indiguire a cursurilor de apa in sectoarele 
expuse unor asemenea riscuri – evident impreuna cu lucrari de calibrare/recalibrare permanenta a 
sectiunilor de drenaj ale vailor in cauza.  

 
Inundatiile datorate unor cursuri de apa cu caracter semipermanent – torential 

 
Astfel de inundatii afecteaza zone cu extindere mult mai redusa si ele se datoreaza unor cursuri 

ale vailor minore (vai de munte, tinere, cu profile transversale in ”V” accentuat si profile longitudinale 
departe de cele de echilibru), cu mare capacitate de eroziune si transport. 

De regula aceste cursuri se activeaza la aparitia de ploi locale intense sau la topirea stratului de 
zapada; in astfel de secvente de timp odata cu debitele lichide mari ale vailor in cauza apar si importate 
debite solide (transportate prin suspensie, saltatie si/sau rostogolire) – ale caror materiale detritice 
sunt depuse (sub forma de ”conuri proluviale”/”conuri de dejectie”) in ariile de debuseu ale vailor la 
cofluentele cu cursuri de apa de nivel superior. 

Evident, in functia de nivelul precipitatiilor (in regim de aversa) si de aria de raspandire a 
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acestora, oricare dintre vaile minore din perimetrul administrativ-teritorial al comunei Ceru Bacainti 
poate, secvential, deveni ”vale torentiala” si astfel, se pot produce local fenomene de inundare a 
albiilor majore ale acestora. 

 
Eroziunile de maluri 
 

Eroziunile de maluri se datoreaza in principal actiunilor hidromecanice ale cursurilor de apa 
permanente (prin asa-numita ”eroziune orizonta-la/laterala”) asupra rocilor care alcatuiesc malurile – 
cu aspect concav – al albiilor minore ale vailor din perimetrul administrativ-teritorial al comunei Ceru 
Bacainti. 

In general aceste “eroziuni de maluri” se manifesta pe cursurile medii si inferioare ale vailor cu 
caracter permanent, acolo unde se dezvolta albii majore mai largi (care permit meandrari ale albiilor 
minore) si mai apropiate de profilul de echibru. 

Asemenea procese se manifesta, atat pe cursul vaii Cerului cat si, pe cursul mediu-inferior al 
principalului sau afluent, valea Curpeni. 

 

2.3. Relatii in teritoriu 

2.3.1. Incadrarea in teritoriul national 

 
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea a III-a - zone protejate, mentioneaza pe 

teritoriul comunei Ceru Bacainti, in satul Bulbuc, monumentul naturii – Piatra Tomii, cu o suprafata de 1 
ha. 

In conformitate cu P.A.T.N. - Sectiunea a IV-a – Reteaua de localitati, satul Ceru Bacainti este 
localitate de rangul IV, fiind resedinta de comuna, iar celelalte sate componente ale comunei au rangul 
V. 

Sectiunea a V-a – Zone de riscuri naturale a P.A.T.N. reglementeaza zonele afectate de inundatii, 
alunecari de teren si caderi de pietre, comuna Ceru Bacainti fiind semnalata printre unitatile 
administrativ-teritoriale afectate de: inundatii pe cursuri de apa si pe torenti si de alunecari de teren, 
cu potential mediu de producere a alunecarilor.  

Conform P.A.T.N. - Sectiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice – comuna Ceru Bacainti nu este 
mentionata ca zona cu  resurse turistice naturale si antropice. 
 

2.3.2. Incadrarea in teritoriul judetean 

 
Conform P.A.T.J.  Alba, Volumul I– „Cadrul Natural - Mediu - Zone de risc”, comuna Ceru Bacainti 

este incadrata la categoria de localitati expuse la riscuri naturale (alunecari de teren; eroziuni de maluri;  
vai torentiale).  

P.A.T.J. - Volumul III – „Reteaua de localitati si populatia” prezintacomuna Ceru Bacainti printre 
localitatile cu o descrestere a populatiei in ultimii ani (anul 1992 – 494 locuitori, anul 2002 – 118 
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locuitori) si cu o densitate extrem de scazuta a populatiei in anul 2008 de 6,122 loc./kmp. In comuna 
Ceru Bacainti, extinderea mare montana, saracia dar si izolarea, se numara printre cauzele diminuarii 
densitatii. Localitatea este nominalizata printre comunele cu cele mai mari valori negative ale migratiei 
populatiei, desi se afla in zona de influenta a centrului cu rol de echilibru Cugir. 

P.A.T.J. - Volumul IV– Comuna Ceru Bacainti este traversata de caile de comunicatie: 
• DJ 107 U : DJ107A – Bacainti – Dumbravita – Bolovanesti – Valea Mare – Bulbuc(DC60), 

L=13,280km. 

• DC60 - Ceru Bacainti– Curpeni – Viezuri—Bulbuc, L = 7,000 km. 

In P.A.T.J. - Volumului V– „Gospodarirea apelor si echipare tehnico-edilitara”, localitatea nu 
dispune de alimentare cu apa in sistem centralizat si nici de canalizare menajera. Localitatea este 
partial electrificata. Ceru Bacainti nu detine retele de distributie de gaze naturale. 

Conform Volumului VI– „Structura activitatilor si zonificarea teritoriului”, teritoriul administrativ 
al comunei Ceru Bacainti  se aflain zona cu terenuri agricole de calitate pedologica redusa, cu mari 
intinderi de pasuni si fanete. O buna parte din teritoriu cuprinde paduri avand functii de productie si 
protectie.  
 

2.4. Potentialul economic 

2.4.1. Analiza critica a situatiei economice existente 

Analiza activitatilor economice din teritoriu 

Analiza sectoarelor economice in functie de cifra de afaceri generata 

La sfarsitul anului 2014, in comuna Ceru Băcăinţi  a existat o singura firma care si-a intocmit si 
depus bilantul la Administratia Finantelor Publice.  

Analizand domeniul de activitate al acestei societati comerciale, observam ca 100% din cifra de 
afaceri a fost generata de Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta 
de produse alimentare, bauturi si tutun, practic de singurul magazin mixt existent in comuna.  

Ceru Băcăinţi din judetul Alba este comuna cu cea mai mică densitate de locuitori din România: 
sunt doar cinci locuitori pe kilometru pătrat. Oamenii trăiesc doar din propriile culturi şi din creşterea 
animalelor. 

Majoritatea localnicilor din Ceru Băcăinţi sunt "cautatori de piatra", pe care o scot din albiile 
raului si ale paraielor. Traiesc din vinderea unui "metru de piatra", pe care-l aduc apele.  

Pentru a analiza categoria de sector economic in care putem incadra aceasta zona, trebuie sa 
luam in considerare sursele de trai ale satenilor. Astfel putem spune ca economia acestei zone are un 
puternic caracter primar. 

Din punct de vedere statistic, sectorul tertiarreprezinta 100% din cifra de afaceri, iar sectorul 
secundar si cel primar sunt inexistente. 
   Cifra de afaceri pe sectoare economice in anul 2014 

Sector Cifra de afaceri Procent 
Primar 0 0% 
Secundar 0 0% 

Tertiar 20.141 100% 
Total 20.141 100% 



 

S.C. BIROU DE PROIECTARE FLESCHIN S.R.L. 

B-dul Revoluţiei 24C, Alba Iulia, Jud. Alba 
tel/fax:0258-833.506; mobil:0721.206.973 
bi rou@bpfleschin.ro, www.bpfleschin.ro 

 

 
MEMORIU GENERAL - PUG CERU BACAINTI 2015       28/103 

 

Analiza sectoarelor economice in functie de numarul de salariati 

Aceasta analiza se face pe baza fortei de munca activa incadrata in activitati care participa la 
formarea Produsului Intern Brut (PIB). Pe langa aceasta, pentru a obtine numarul total de salariati din 
comuna Ceru Băcăinţi trebuie sa ii adaugam si pe cei renumerati de la bugetul de stat, respectiv 
administratia publica si aparare, sanatate, asistenta sociala si invatamant. 
 Din punct de vedere al numarului de salariati antrenati in fiecare sector, profilul comunei Ceru 
Băcăinţi este unul tertiar, existand doar angajati remunerati de la bugetul de stat, in numar de 22. 

Sector Nr.angajati Procent 
Primar  0 0% 

Secundar  0 0% 
Tertiar  22 100% 
Total 22 100% 

   
 Analiza este facuta tinand cont de faptul ca singura firma cu activitate nu are angajati, ceea ce 
inseamna ca administratorii si/sau asociatii sunt cei care presteaza munca. 

Situaţia şomajului în comuna Ceru Băcăinţi 

Situatia somajului in comuna Ceru Băcăinţi arata o crestere semnificativa in anul 2014 fata de 
2013. 

Datele ce provin de la AJOFM Alba arată că la sfârşitul anului 2014 rata şomajului a fost de 
2,78%, numărul femeilor aflate în şomaj fiind aproximativ egal cu cel al bărbaţilor aflati in somaj.  

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 

Populatie stabila 18-62 ani 168 168 158 158 144 

Someri inregistratila 31 decembrie 2 3 7 1 4 

- din care femei 0 0 1 0 1 
- indemnizati 0 1 6 0 4 

Iesiri prin incadrarein munca 0 0 0 0 0 

 

Trendul ratei somajului este foarte fluctuant, fiind insa extrem de ridicat in anul 2012.
 Deoarece nu au aparut oportunitati de angajare pe masura disponibilizarilor, rata somajului si-a 
mentinut valorile ingrijoratoare. Din pacate cifrele prezentate mai sus se refera la datele oficiale, in 
realitate somajul fiind mai pronuntat deoarece multe persoane nu se mai regasesc in evidenta AJOFM 
Alba, expirandu-le perioada de somaj. 
 

Profitul net pe ramuri economice in anul 2014 

Denumire 
Profit net ramura  

(lei) 

INDUSTRIE 0 

AGRICULTURA 0 
SILVICULTURA 0 
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Denumire 
Profit net ramura  

(lei) 

CONSTRUCTII 0 

TRANSPORTURI 0 
COMERT 330 
INVATAMANT 0 
CULTURA-ARTA 0 

TURISM 0 
PRESTARI SERVICII 0 
GOSPODARIRE COMUNALA SI LOCATIVA 0 

FINANTE,BANCI,ASIGURARI 0 
Sursa: Administratia Finantelor Publice 

 Conform datelor primite de la Administratia Finantelor Publice, singura ramura economica 
regasita in zona este cea a comertului. 
 

Structura companiilor dupa tipul de organizare in 2012  

Tip Numar Procent  
IF 0 0%  
II 0 0%  

COOP.Credit 0 0%  
PFA 0 0%  
RA 0 0%  

SA 0 0%  
SOC.COOP. 0 0%  
SNC 0 0%  
SRL 1 100%  

TOTAL 1 100%  
 

In comuna Ceru Băcăinţi singura firma existenta este activa. 
Active: 0 100% 
Inactive: 0 0% 

Structura companiilor active/inactive in 2014 
 

2.4.2. Evolutia sectoarelor economice 

Analiza fondului funciar si situatia agriculturii 

Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă (anul 2014) 
Suprafata 

(ha) 
% 

Agricolă din care: 2973 60.67% 

   - Arabilă 630 12.86% 

   - Păşuni 1581 32.27% 

   - Fâneţe 762 15.55% 

Terenuri neagricole din care: 1927 39.33% 
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   - Păduri şi altă vegetaţie forestieră 1503 30.67% 

   - Ocupată cu ape, bălţi 21 0.43% 

   - Ocupată cu construcţii 36 0.73% 

   - Căi de comunicaţii şi căi ferate 42 0.86% 

   - Terenuri degradate şi neproductive 325 6.63% 

TOTAL 4900 100.00% 

Sursa : INSSE 
Amplasarea comunei Ceru Băcăinţi într-o zonă defavorizată economic determinată de accesul 

greu in zona precum si de imbatranirea populatiei, duce la împosibilitatea de a asigura surse de 
existenţă pentru cetatenii acesteia. In afara de administratorul magazinului mixt al comunei. populatia 
are ca singură posibilitate de existenţă propriile culturi agricole si zootehnia. 
 Aceste exploatatii sunt de fapt forme de subzistenta, inzestrate cu tehnologie agricola 
rudimentara. Zona analizata nu este favorabila culturilor vegetale. Producţia de cereale este modestă, 
ca atare nici creşterea animalelor care valorifică cerealele nu se poate baza pe producţia din zonă 
nefiind posibilă practicarea unei agriculturi integrate din această perspectivă. Randamentele 
înregistrate nu evidenţiază o agricultură rentabilă, ci dimpotrivă ineficientă. Agricultura practicata este 
una ecologica, principalele culturi in zona fiind : grau (10 ha), porumb (40 ha), cartof (30 ha), legume 
(30 ha), pante furajere (100 ha). 

De asemenea se observa ca suprafata arabila ocupa o pondere scazuta in totalul suprafetei 
agricole, ceea ce ofera o informatie importanta asupra potentialului agricol al zonei, care este adecvat 
cresterii animalelor ce pot valorifica pasunile si fanetele naturale. 
 In total, in gospodariile satenilor se gasesc : bovine 348, porcine 147, ovine 1973, albine familii 
300. Valorificarea produselor agricole obtinute se face in interiorul gospodariei. 
 Raportat la numărul gospodăriilor care pot fi asimilate exploataţiilor agricole individuale, fiecare 
deţinând o anumită suprafaţă de teren, structura suprafeţei agricole pe categorii de folosinţă deţinută 
în medie de o gospodărie se prezintă în tabelul de mai jos: 

Suprafaţa agricolă medie a gospodăriilor pe categorii de folosinţă  
 Suprafatain ha 

Suprafaţa agricolă totală din 

care: 

16,16 

Suprafaţa arabilă 3,42 
Păşuni 85,92 

Fâneţe 4,14 
Nr gospodarii 184 

 

 Silvicultura 
 Este de remarcat faptul ca padurile ocupa aproximativ 78% din suprafata terenului neagricol, 
respectiv 30.67% din suprafata comunei insa nu exista nici o firma care sa aiba ca obiect de activitate 
<tăierea şi rindeluirea lemnului>. 
 Prelucrarea lemnului reprezinta o traditie pentru locuitorii acestor meleaguri, dar, neexistand 
resurse de dezvoltare a afacerilor bazate pe exploatarea lemnului, aceasta materie prima nu este 
utilizata eficient, foarte multe gospodarii rezumandu-si activitatea la prelucrarea primara a lemnului, 
fara a ajunge la un produs finit. Situatia actuala este agravata si de problemele legate de administrarea 
fondului forestier si degradarile de mediu ca: defrisarile si despaduririle irationale ale unor suprafete de 
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padure, lipsa accesibilitatii pe intreaga suprafata a fondului forestier si productivitatea slaba a padurilor. 
Zona se incadreaza in etajul de vegetatie montan inferior dominat de paduri de fag, la altitudini 

intre 700-500 m si etajul gorunului, la altitudini sub 500m. 
 

2.4.3. Activitatile turistice 

Potentialul turistic al Muntilor Apuseni este impresionant, dar neexploatat suficient pana la ora 
actuala din cauza unei infrastructuri si a utilitatilor extrem de precare si a absentei surselor de finantare 
adecvate. 

Un punct de atractie turistica ar putea fi faptul ca aici casele sunt construite exclusiv din bucăţi 
de cremene, ca în străvechile aşezări bretone, şi nu din bolovani de râu, aşa cum se mai fac astăzi 
temeliile caselor. 
 

Potentialul turistic natural 
Peisajul nu reprezintă numai un patrimoniu cultural şi ecologic, el este şi unpatrimoniu 

economic. Peisajul constituie o resursă avantajoasă pentru comunitate, iarprotecţia, managementul şi 
amenajarea sa contribuie la crearea de locuri de muncă. 

Economia agro-pastorală, de subzistenţă, permanentizată aici până în a doua jumătatea 
veacului trecut, nu mai poate constitui o soluţie pentru revitalizarea vieţii în zonă. 

Turismul durabil reprezintă o alternativă reală la economia de subzistenţă având învedere 
extraordinarul fond cultural arhaic şi de peisaj existent. Peisajul şi patrimoniulcultural reprezintă un 
capital care duce la obţinerea profitului prin practicareaturismului cultural şi ecologic. Această opţiune 
de dezvoltare ar permite salvareazestrei patrimoniale şi de peisaj, ce încă mai există în zonă şi ar conferi 
totodatălocalnicilor locuri de muncă stabile, în sfera serviciilor, stopând, într-o primă fază,alarmantă 
depopulare a zonei. 
 

Potentialul turistic antropic  
Existenţa unei bogate resurse de piatră (gresii stratificate) a determinat apariţiaunei arhitecturi 

vernaculare unice în România. Zona Ceru Băcăinţi reprezintă cea maiinteresantă şi originală insulă de 
arhitectură din piatră de pe teritoriul României,ilustrând un arhetip al arhitecturii populare specifice 
Munţilor Apuseni. Este vorba deo arhitectură în care nu numai pereţii, ci şi acoperişurile sunt realizate 
din piatră,elemente ce conferă caracterul de unicat al acestor construcţii. Materialele şi tehnicade 
construcţie arhaică singularizează aceste construcţii în ansamblul arhitecturiipopulare româneşti. 

În zona Ceru Băcăinţi, elementele marcante ale peisajului cultural suntmărturii ale interacţiunii 
omului cu mediul. Acestea includ cadrul natural,patrimoniul material şi imaterial, după cum urmează: 

Elementele naturale: 
- piscurile calcaroase (klippe) Piatra Tomii, Piatra Mare şi Piatra Mică; 
- terasele naturale, mărturie a agriculturii de coastă; 
- pădurile de cer; 
- pădurile de salcâm. 

Elementele de patrimoniu material de factură arhitectural-arhaică şi situriarheologice: 
- gospodăria tradiţională: casa, anexele gospodăreşti şi împrejmuirea din piatră; 
- gospodăria tradiţională: casa, anexele gospodăreşti din lemn; 
- siturile arheologice. 

Elementele de patrimoniu imaterial: 
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- credinţele, miturile şi obiceiurile; 
- meşteşugurile tradiţionale; 
- portul popular; 
- ansamblul de căluşari Ceru Băcăinţi; 
- tehnica de construire a caselor; 
- tehnicile de producţie agro-pastorală; 
- modalităţile de organizare a vieţii sociale, cu nunaţe arhaice; 
- sărbătorile din calendarul laic şi religios; 
- toponimele etc. 

 
Infrastructura turistica existenta 

La nivelul anului 2014, din datele obtinute de la Administratia Financiara, nu era nici o unitate 
de cazare in comuna Ceru Băcăinţi. 
 

2.4.4. Perspective de dezvoltare 

 Asa cum se poate observa in analiza de mai sus, potentialul economic al zonei este insuficient 
valorificat. 
 Posibilitatile de dezvoltare a afacerilor si de valorificare a potentialului economic al comunei 
Ceru Băcăinţi sunt urmatoarele:  

1. Dezvoltarea mestesugului cioplirii in lemn, sau a cusutului costumelor populare, existand 
persoane in varsta de la care cei tineri pot invata si apoi participa la targuri de profil. 

2. Amplasarea in centrul Muntilor Apuseni, ofera posibilitati pentru: fond de vanatoare, cresterea 

animalelor, colectare si procesare produse agricole. 
3. Resursele naturale favorizeaza dezvoltarea silviculturii, exploatarea forestiera, generand astfel 

materie prima pentru industria lemnului si a fabricarii mobilei. 
4. Suprafata extinsa de pasuni si faneturi poate fi o baza pentru dezvoltarea zootehniei care, la 

randul ei, poate fi suport pentru industria alimentara si textila. Se pot infiinta astfel centre de 
colectare si prelucrare a laptelui, mici ateliere de pielarie si cojocarie, ateliere pentru spalatul, 
torsul si tesutul lanii, ateliere pentru cusut covoare. 

5. Dezvoltarea apiculturii in zona. 
6. Infiintarea unor centre de colectare si prelucrare a laptelui, mierii, etc. 
7. Cursuri pt dezvoltarea spiritului antreprenorial astfel incat cetatenii sa prinda curaj sa isi 

dezvolte afaceri mici, de familie. 
8. Dezvoltarea agroturismului si turismului montan care sa valorifice potentialul turistic al 

Muntilor Apuseni prin creearea de pensiuni agroturistice si infiintarea unor unitati de 
alimentatie publica pentru servirea turistilor. Atragerea turistilor in zona va duce la dezvoltarea 
unor afaceri precum ateliere de mestesuguri traditionale, comertul cu acest tip de produse, 
infiintarea unor agentii de turism in zona etc.   

 
 

2.5. Populatia. Elemente demografice si sociale 
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2.5.1. Numarul de locuitori (populatia stabila) 

In octombrie 2011 a avut loc ultimul recensamant al populatiei Romaniei, iar pentru 
comuna Ceru Bacainti au fost inregistrati 269 locuitori stabili. Este comuna cu cei mai putini locuitori 
din judet. 

Cei mai multi locuitori sunt prezenti in resedinta de comuna, Ceru Bacainti, urmata de 
Cucuta si Dumbravita, sate situate iin partea sud-vestica a comunei, in vecinatatea judetului 
Hunedoara. 

Dupa numarul total de locuitori, comuna Ceru Bacainti se incadreaza in categoria 
comunelor mici, sub 1000 de locuitori. Dintre satele apartinatoare, doua – satul Viezuri si satul Bulbuc, 
sunt printre cele mai nepopulate, cu 5 si respectiv 9 locuitori. 

Densitatea populatiei este extrem de mica, sub 1 locuitor pe km2, la data recensamantului 
din 2011.  

Recensamant 2011 

Localitate Nr. loc. 

   CERU-BACAINTI 269 

      Ceru-Bacainti 60 

      Bolovanesti 20 

      Bulbuc 9 

      Cucuta 47 

      Curpeni 35 

      Dumbravita 37 

      Fantanele 8 

      Grosi 29 

      Valea Mare 19 

      Viezuri 5 

 
Conform datelor ultimului recensamant, structura populatiei dupa etnie si religie denota o 

majoritate a populatiei de nationalitate romana (98,14%) si a cultului ortodox (97,77%). 
Impartirea pe sexe a populatiei in 2011 evidentiaza o pondere egala a populatiei feminine si 

masculine, cu o usoara majoritate detinuta de populatia de sex masculin cu 50.9%, fata de 49.1% cat 
reprezinta cea feminina. 

Structura pe sexe si varsta la recensamintele din 2002 si 2011 

  Grupe de varsta 

Recensamant           0-14 ani 15-59 ani peste 60 ani 

  Barbati Femei Barbati Femei Barbati Femei 

2002 23 20 118 93 60 62 

2011 17 17 73 60 47 55 

 
 

2.5.2. Evolutia populatiei 

Fata de recensamantul din 2002, populatia a scazut cu 27%, de la 376 in 2002 la 269 in 
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2011.  
 

An Total populatie 

2002 367 
2011 269 

Evolutie 2012-2002 - 107 

Evolutie % - 27% 
 

In urma studiului sociologic efectuat au rezultat o serie de probleme care afecteaza grav 
comunitatea: imbatranirea populatiei, alimentarea cu apa a comunei, dezvoltarea infrastructurii, 
iluminatul public si privat. Imbatranirea populatiei si depopularea comunei (harta conceptuala 2) sunt 
fenomene resimtite acut de catre comunitate, care au fost generate de conditiile grele de viata de pana 
acum. Lipsurile de la nivelul serviciilorde baza (apa, curent electric, sanatate), infrastructura deficienta, 
traiul bazat pe subzistenta (venitul din gospodarii, lucrarea pamantului si cresterea animalelor) au facut 
ca tot mai multi tineri sa plece si sa se stabileascain orasele invecinate cautand conditii de viata mai 
bune.  
 

 
 Imbatranirea si depopularea 

 
Rata deceselor a fost un alt fenomen care in acest context social a condus treptat, sigur, la 

depopularea comunei in ultimii 30-40 de ani.  
 

2.5.3. Structura populatiei pe grupe de varsta 

In anul 2011, populatia comunei Ceru Bacainti este alcatuita din 12,64% copii (0-14 ani), 
37,92% batrani (60 de ani si peste)  si o populatie intre 15-59 de ani de tineri si adulti care reprezinta 
49,44% din intreaga populatie.  

 

  Grupe de varsta 
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Recensamant           0-14 ani 15-59 ani peste 60 ani 

  Barbati Femei Barbati Femei Barbati Femei 

2002 23 20 118 93 60 62 

2011 17 17 73 60 47 55 

 
 
 
 

  Grupe de varsta 

Recensamant           0-14 ani 15-59 ani peste 60 ani 

  Barbati Femei Barbati Femei Barbati Femei 

2002 / % din 
total poluatie 

6% 5% 31% 25% 16% 16% 

2011 / % din 
total poluatie 

6% 6% 27% 22% 17% 20% 

 
Se poate constata un procent ridicat al grupei varstnicilor, ceea ce indica un proces de 

imbatranire demografica al populatiei.  

2.5.4. Resursele de munca si populatia ocupata 

Agricultura si cresterea animalelor au fost ocupatiile de baza ale oamenilor de aici 
dintotdeauna si in continuare comunitatea le considera ca activitati cu potential de dezvoltare 
economica a comunei. 

Dezvoltarea agriculturii ca si activitate de crestere economica a zonei este vazuta ca fiind 
dependenta de repopularea comunei si de implementarea unor programe sau proiecte de domeniu 
viabile – programe de finantare, asocieri. Potentialul comunei este in cultivarea plantelor, pomii 
fructiferi si apicultura – padurile de salcam ale comunei sunt atractia apicultorilor din toatatara, care 
vin de mult timp aici in fiecare sezon. 

Perceptia sociala dominanta in privinta activitatilor legate de agriculturasi cresterea 
animalelor este ca aparitia unor agenti economici (firme, investitori) ar deschide un orizont nou 
economiei locale, oferind sansa unor locuri de munca oamenilor de aici. 
 

2.5.5. Disfunctionalitati privind evolutia si structura populatiei 

Principalele disfunctionalitati care au fost semnalate in domeniul demografic sunt fenomenele 
de scadere, migratie si imbatranire a populatiei. 

Putem aprecia ca, in lipsa unui motor economic viabil, populatia comunei Ceru Bacainti va fi 
afectata in viitor de urmatoarele fenomene demografice cu efecte asupra situatiei economico-sociale: 

- Tendinta de scadere lenta a populatiei sau posibil de stabilizare demografica 
- Scaderea populatiei localitatii administrative 
- Scaderea ratei natalitatii 
- Reducerea intre cele 2 recensaminte a populatiei tinere pune pe termen lung problema 
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inlocuirii generatiilor 
- Reducerea efectivelor de populatie prescolare si a celei scolare, ceea ce ridica problema 

concentrarii resurselor educationale, inchiderea unor scoli, gradinite, asigurarea 
transportului scolar, reducerea necesarului de cadre didactice 

- Sporul natural negativ va afecta inlocuirea simpla a generatiilor 
- Imbatranirea accentuata a populatiei din unele localitati componente va pune probleme 

pentru asigurarea corespunzatoare cu servicii sociale si medicale 
- Cresterea numarului de plecari a persoanelor cu competente profesionale, mai ales a 

tinerilor spre orase mai mari sau in exterior 
- Scaderea efectivelor de populatie tanara care reprezinta un potential pentru dezvoltarea 

localitatii va reprezenta un factor restrictiv prin deficitul de resurse de munca care va aparea 
pe piata muncii  

- Cresterea in viitor a problemelor sociale si economice legate de populatia cu varsta peste 65 
ani. 

 

2.6. Circulatia 
Comuna Ceru Bacainti este situata in partea de vest a judetului Alba in Munceii Vintului. 

 Teritoriul administrativ al comunei are o suprafata de 4900 ha, ceea ce reprezinta 0,87% din 
suprafata judetului si cuprinde satele :  Ceru Bacainti – resedinta comunei, Bolovanesti, Bulbuc, Cucuta, 
Curpeni, Dumbravita, Fantanele, Grosi, Valea Mare si Viezuri. 
 Localitatea Ceru Bacainti, centrul comunei, se afla la o distanta 38 km de reşedinţa de judeţ 
municipiul Alba Iulia, la  28 km de orasul  Cugir (prin Geoagiu), iar orasele  cele mai apropiate sunt 
Geoagiu la distanta de 8 km si mun. Orasitrie la distanta 17 km din jud. Hunedoara. 

Satele comunei se afla la distante cuprinse intre 1 km (Curpeni) si 7 km (Fantanele) fata de 
resedinta comunei. 
 Vecinatatiile teritoriului administrativ al comunei sunt : 

- la nord – vest comuna Almasu Mare ; 
- la nord orasul Zlatna ; 
- la est comuna Blandiana ; 
- la sud comuna Sibot ; 
- la vest comuna Geoagiu (jud. Hunedoara). 

 Pe teritoriul administrativ al comunei  se întâlnesc următoarele categorii de drumuri: 
1. drumuri de interes judeţean: 

- drumul judetean DJ 107U : Bacainti (DJ 107A) – Ceru Bacainti - Valea Mare – Bulbuc – DC 
60, drum ce urca pe valea Cerului 
2. drumuri de interes comunal:  

 - drumul cumunal DC 60 : Bulbuc (DJ 107U) - Viezuri – Curpeni – Ceru Bacainti ( DJ 107U) pe 
valea Curpeni. 
3. drumuri de interes local:  

- drumuri satesti pe teritoriul fiecarei localitati, incepand cu DS 1 si terminand cu DS 24. 
 În afara drumurilor clasate, pe teritoriul administrativ al comunei Ceru Bacainti mai există 
drumuri vicinale si locale, care asigura accesul la grupurile de gospodarii, precum şi drumuri de 
exploatatie agricola  şi drumuri forestiere. 
 Starea tehnică a drumurilor aflate pe teritoriul administrativ al comunei Ceru Bacainti  se 
prezintă astfel: 
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• DJ 107 U - Lungimea totala L=9810,00m 
- drum asfaltat pe lungimea de 1310 m, stare buna 
- drum pietruit pe lungimea de 6100 m, stare rea 
- drum nematerializat pe teren pe lungimea de 2400 m, inexistent 

• DC 60 - Lungimea totala L=5180,00m - drum asfaltat, stare foarte buna 

• DS 1 – DS 24  - Lungumea totala de 34735,00 m – 
- drumuri cu o pietruire uşoară pe lungimea de 8625 m, stare rea, 
- drumuri din pământ pe lungimea de 26110m, stare rea, 

• drumuri vicinale, drumuri locale, drumuri de exploatatie agricola  şi drumuri forestiere – 
drumuri din pământ stare rea. 

 
Pe teritoriul comunei nu sunt cai feroviare, accesul la calea ferata se poate face la halta  Sibot si 

Aurel Vlaicu. 
Situarea comunei Ceru Bacainti la distanta mai mare de drumurile nationale, lipsa unor drumuri 

modernizate precum si lipsa unei cai directe de comunicatie peste raul Mures o fac mai greu accesibila. 
Acest fapt are o influenta nefasta asupra locuirii teritoriului inregistrandu-se un ingrijorator fenomen de 
depopulare. 

Atat drumul judetean cat si celelalte drumuri din teritoriul administrative al comunei Ceru 
Bacainti oferă condiţii mediocre de  circulaţie datorită stării tehnice a sistemului rutier cât şi a 
elementelor geometrice în plan, profil longitudinal şi transversal necorespunzătoare şi a lipsei lucrărilor 
periodice  de întreţinere. 

Intersecţiile din intravilanul localităţilor prezintă probleme de vizibilitate, din cauza distanţei 
reduse dintre fronturile construite, precum şi impedimente de acces cauzate de ruperea bruscă a 
pantei combinate cu diferenţa mare de nivel. 

Toate categoriile de drumuri, atât cele clasate cât cele de exploatatie agricola si forestiere au 
trasee cu profile  longitudinale cu declivitate mare care ridică probleme în circulaţie, îndeosebi în 
perioadele ploioase şi pe timpul iernii. 

Pe toate categoriile de drumuri se remarcă existenţa unor tronsoane unde lipsesc 
acostamentele, şanţurile pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale din zona drumurilor, parapeţii, 
lucrările de artă. Pe drumurile satesti si pe cele de exploatatie agricola si forestiere lipsesc marcajele 
rutiere. 

Se remarcă lipsa lucrărilor de întreţinere care să asigure viabilitatea lucrărilor de artă, precum şi 
a celor de colectare şi evacuare a apelor pluviale.  

In concluzie, căile de comunicaţie şi transport ale comunei Ceru Bacainti nu satisfac necesităţile 
actuale, fiind de remarcat următoarele aspecte: 

• starea proastă a carosabilului la majoritatea lor şi lipsa îmbrăcăminţilor rutiere moderne; 
• elemente geometrice în plan, profil longitudinal şi transversal necorespunzătoare; 

• capacitatea gabaritică redusă a unor poduri şi podeţe; 

• lipsa trotuarelor şi a marcajelor corespunzătoare; 
• lipsa unor parcaje amenajate; 

• neasigurarea şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale; 

• lipsa sau neîntreţinerea corespunzătoare a indicatoarelor rutiere. 
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2.6.1. Cai de comunicatie si transport 

 
LOCALITATEA   CERU BACAINTI 
 

 Localitatea Ceru Bacainti, centrul comunei, se afla la o distanta 38 km de reşedinţa de judeţ 
municipiul Alba Iulia, fiind traversată de drumul judeţean DJ 107 U, drum care asigură legătura 
localităţii cu drumul judetean DJ 107A la Bacainti, de drumul comunal DC 60 care asigură legătura cu 
localitatile Curpeni, Viezuri si Bulbuc. 
 Strada Principala care se suprapune cu drumul judeţean DJ 107U este  modernizata pe lungimea 
de 1310,00m  având sistemul rutier de tip nerigid, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, si nemodernizata 
pe lungimea de 2575,00m. 
Strada care se suprapune cu drumul comunal DC 60 este modernizata pe toata lungimea având 
sistemul rutier cu îmbrăcăminte din beton asfaltic. 
   Lungimea reţelei de  străzi modernizate este 1,910 km. 
 Celelalte străzi care alcătuesc reţeaua stradală a localităţii sunt nemodernizate, având sistemul 
rutier dintr-o uşoară pietruire sau din pământ. 
 
EVIDENŢA SI STAREA TEHNICĂ A STRĂZILOR DIN LOCALITATEA  -  CERU BACAINTI -  LA NIVELUL 
ANULUI 2015 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire stradă 
Lungime 

stradă(m) 

Lăţime 
medie 

(m) 
Îmbrăcăminte Categorie  

Suprafata 
de 

circulaţie 
publica 

Observaţii 

0 1 3 4 5 8 9 10 

1 DRUM JUDETEAN DJ 107U  1310 10,0 ASFALT III 13100,0   

    2575 10,0 PIATRA IV 25750,0   

2 DRUM COMUNAL DC 60 600 8,0 ASFALT III 4800,0   

3 DRUM SATESC DS 1 1075 5,0 PAMANT IV 5375,0   

4 DRUM SATESC DS 2 1030 5,0 PAMANT IV 5150,0   

5 DRUM SATESC DS 3 300 5,0 PAMANT IV 1500,0   

6 DRUM SATESC DS 4 320 5,0 PAMANT IV 1600,0   

7 DRUM SATESC DS 5 380 5,0 PIATRA IV 1900,0   

8 DRUM SATESC DS 6 90 5,0 PAMANT IV 450   

9 DRUM SATESC DS 7 200 5,0 PIATRA IV 1000,0   

          TOTAL DIN CARE: 7880       60625   

Străzi modernizate 1910       17900   

Străzi nemodernizate 5970       42725   

 
 Suprafata de circulatie publica a localitatii Ceru Bacainti  este de 60625 mp. 
 

1. Elemente geometrice ale străzilor 
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a) Planul de situaţie 
 Localitatea Ceru Bacainti fiind o localitate de munte are străzile relativ înguste, cu curbe  cu raze 
mici, astfel circulaţia desfăşurându-se greoi, fiind concentrată doar pe străzile care se suprapun pe 
drumul judetean DJ 107 U si  drumul comunal DC 60, a căror stare tehnică este mai bună.  

Pe raza localităţii se întâlnesc următoarele categorii de străzi : 
- străzi categoria III - care asigură circulaţia generală în zonele funcţionale şi de locuit, strazi care 

se suprapun cu drumul judeţean  DJ 107U care asigură legătura cu drumul judetean DJ 107A. 
- străzi categoria IV-a asgură accesul la zonele de locuit, trafic redus - de deservire locală. 

 
b) Profil longitudinal 

 În profil longitudinal doar străzile din reţeaua stradală majoră au pante ce se înscriu în limitele 
acceptabile pentru desfăşurarea circulaţiei normale. Străzile laterale au unele sectoare unde pantele 
mari crează probleme de circulaţie, în special în anotimpul umed sau friguros, cea mai mare parte a 
acestor străzi nefiind accesibile mijloacelor de transport auto. 
 

c) Profilul transversal 

 Lăţimea străzilor este foarte variată de la o stradă la alta, cât şi în lungul aceleaşi străzi. Străzile 
care fac parte din reţeaua stradală majoră a localităţii au lăţimea cuprinsă între 8 m şi 10 m, iar 
celelalte între 5 şi 6 m. 
 Străzile modernizate, sunt cu 2 fire de circulaţie, fara trotuare, scurgerea apelor este rezolvată 
prin rigole deschise. 
 Străzile nemodernizate, majoritatea fiind din pământ, au pante mari, scurgerea apelor făcându-
se prin şanţuri deschise sau rigole, o parte fiind amplasate pe zona mediană a străzii,  în cea mai mare 
parte neîntreţinute. 
 

d) Sistem rutier 

 Străzi modernizate au sistem rutier de tip nerigid, format din îmbrăcăminţi asfaltice. 
 Îmbrăcăminţile asfaltice oferă condiţii satisfăcătoare de circulaţie pe arterele principale, dar 
necesită unele lucrări de întreţinere pe drtumul judetean DJ 107 U. 
 Străzile nemodernizate au îmbrăcăminte din piatră şi din pământ, majoritatea au pante mari iar 
pe timp ploios sunt impracticabile pentru mijloacele de transport auto. 
 

2. Lucrări de artă, poduri, podeţe 
 Localitatea Ceru Bacainti este traversată de la nord la sud de pârâul Cerului si de la est la vest de 
paraul Curpeni. Podurile şi podeţele existente sunt din beton şi sunt în stare tehnică bună. 
 

3. Parcaje 
 Localitatea Ceru Bacainti este deficitară în zone amenajate pentru parcare. 
 Parcarea se face în zonele verzi si pe carosabil, îngreunând şi mai mult traficul şi crescând astfel 
şi riscul accidentelor. 
 

4. Circulaţia pietonală 
 Pentru circulaţia pietonală nu există condiţii pentru buna desfăşurare, nu sunt trotuare 
amenajate.  
 Este de remarcat lipsa marcajelor şi indicatoarelor corespunzătoare, precum şi întreţinerea celor 
existente, care generează în unele zone traversarea străzilor în mod haotic, creîndu-se posibilităţi 
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pentru producerea accidentelor. 
 

5. Calea ferată 
 Localitatea Ceru Bacainti nu este deservită de cale ferată. 
 

  Analiza critică a situaţiei existente 
 Căile de comunicaţie şi transport ale localităţii Ceru Bacainti satisfac în prezent o bună parte a 
necesităţilor, dar în condiţii necorespunzătoare. 
 Sunt de remarcat următoarele aspecte: 

- lipsa îmbrăcăminţilor rutiere moderne la un număr destul de mare de străzi 
- lipsa trotuarelor, a marcajelor şi indicatoarelor rutiere corespunzătoare; 
- întreţinerea necorespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor pentru a asigura o scurgere 

corespunzătoare a apelor pluviale; 
- lipsa spaţiilor pentru parcare special amenajate; 
- lipsa lucrărilor permanente pentru întreţinerea sistemului rutier şi a lucrărilor de artă (poduri şi 

podeţe) aferente. 
 

 
LOCALITATEA  BOLOVANESTI 
 

 Localitatea Bolovanesti este amplasată în partea de vest a comunei Ceru Bacainti, pe partea 
stângă a drumului judeţean  DJ 107 U,  Bacainti  – Bulbuc. 
 Localitatea Bolovanesti este situată la 5 km de reşedinţa de comună Ceru Bacainti şi la 43 km de 
reşedinţa de judeţ, municipiul Alba Iulia. 
 Lungimea reţelei stradale a localităţii Bolovanesti este nemodernizata. 
 Străzile au sistemul rutier alcătuit dintr-o uşoară pietruire sau din pământ. 
 
EVIDENŢA SI STAREA TEHNICĂ A STRĂZILOR DIN LOCALITATEA  -  BOLOVANESTI -  LA NIVELUL 
ANULUI 2015 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire stradă 
Lungime 

stradă(m) 
Lăţime 

medie (m) 
Îmbrăcăminte Categorie  

Suprafata de 
circulaţie 
publica 

Observaţii 

0 1 3 4 5 8 9 10 

1 DRUM SATESC DS 8 1310 5,0 PIATRA IV 6550,0   

2 DRUM SATESC DS 9 2675 5,0 PAMANT IV 13375,0   

3 DRUM SATESC DS 10 690 5,0 PAMANT IV 3450,0   

4 DRUM SATESC DS 11 360 5,0 PAMANT IV 1800,0   

5 DRUM SATESC DS 23 1050 5,0 PAMANT IV 5250,0   

6 DRUM SATESC DS 24 130 5,0 PAMANT IV 650,0   

                

          TOTAL DIN CARE: 6215       31075   

Străzi modernizate \           

Străzi nemodernizate 6215       31075   
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 Suprafata de circulatie publica a localitatii Bolovanesti  este de 31075 mp. 
 

1. Elementele geometrice ale străzilor 
 

a) Planul de situaţie 

 Localitatea Bolovanesti  fiind o localitate din zona de munte , are străzile relativ înguste, cu 
curbe cu raze mici, cu  rigole parţiale pentru evacuarea apelor pluviale şi fără  trotuare.  

Pe raza localităţii se întâlnesc următoarele categorii de străzi : 
- străzi categoria IV - asgură accesul la zonele de locuit, trafic redus - de deservire locală. 

 

b) Profilul longitudinal 

 Pantele longitudinale ale străzilor se înscriu în limitele acceptabile pentru desfăşurarea circulaţiei 
vehiculelor, cu excepţia unor sectoare scurte de străzi, unde pantele relativ mari creează probleme în 
circulaţie, dar aceste străzi nu fac parte din trama stradală majoră a localităţii. 
 

c) Profilul transversal 

 Lăţimea străzilor în profil transversal este foarte variată, atât de la o stradă la alta, cât şi în lungul 
aceleaşi străzi. Străzile care fac parte din reţeaua stradală a localităţii Bolovanesti  au lăţimea între 4 - 6 
m. 
 Străzile nu sunt prevăzute cu trotuare, iar evacuarea apelor pluviale este rezolvată doar parţial 
prin şanţuri amenajate, în cea mai mare parte fiind neîntreţinute. 
 

d)  Sistemul rutier 

 Toate străzile care alcătuiesc trama stradală a localităţii sunt nemodernizate, sistemul rutier este 
alcătuit dintr-o uşoară pietruire, dar pe cele mai multe străzi sistemul rutier este din pământ. 
 Majoritatea străzilor pietruite sunt într-o avansată stare de degradare, unele dintre ele pot fi 
considerate din pământ. 
 Străzile nemodernizate cu pietruirea degradată şi cele din pământ în perioadele ploioase sunt 
inaccesibile pentru mijloacele de transport auto. 
 

2. Lucrări de artă, poduri, podeţe 
 Localitatea Bolovanesti  este traversată de torenţi, iar pentru traversarea acestora sunt executate 
podeţe care asigură condiţii optime pentru desfăşurarea circulaţiei. Nu toate aceste podeţe sunt însă în 
stare tehnică bună, unele fiind subdimensionate din punct de vedere al gabaritului. 
 Localitatea nu dispune de parcaje amenajate, iar pentru circulaţia pietonală nu există trotuare. 
 

3. Calea ferată 
 Localitatea Bolovanesti nu este deservită de cale ferată. 
 
 Analiza critică a situaţiei existente 
 Căile de comunicaţie şi transport ale localităţii Bolovanesti nu  satisfac necesităţile actuale, fiind 
de remarcat următoarele aspecte: - starea proastă a carosabilului la majoritatea străzilor şi lipsa îmbrăcăminţilor rutiere moderne; - capacitatea gabaritică redusă a unor podeţe; 
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- lipsa trotuarelor şi a marcajelor corespunzătoare; - neasigurarea şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale; - lipsa indicatoarelor rutiere. 
 

  
LOCALITATEA BULBUC 

 
 Localitatea Bulbuc este amplasată în partea de nord a comunei Ceru Bacainti, fiind situată la 6 
km de reşedinţa de comună Ceru Bacainti şi la 43 km de reşedinţa de judeţ, municipiul Alba Iulia, 
legătura rutieră făcându-se prin drumul judeţean  DJ 107 U. 
 Strada care se suprapune cu drumul comunal  DC 60 este modernizata având sistemul rutier de 
tip nerigid, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic pe lungimea de 115m. 
 Celelalte străzi care alcătuesc reţeaua stradală a localităţii sunt nemodernizate, având sistemul 
rutier dintr-o uşoară pietruire sau din pământ. 
 
EVIDENŢA SI STAREA TEHNICĂ A STRĂZILOR DIN LOCALITATEA  - BULBUC-  LA NIVELUL ANULUI 2015 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire stradă 
Lungime 

stradă 
(m) 

Lăţime 
medie 

(m) 
Îmbrăcăminte Categorie  

Suprafata 
de 

circulaţie 
publica 

Observaţii 

0 1 3 4 5 8 9 10 

1 
DRUM JUDETEAN DJ 
107U  

400     
NEMATERIAL

IZAT 
    

2 DRUM COMUNAL DC 60 115 8,0 ASFALT IV 920,0   

3 DRUM SATESC DS 18 1110 5,0 PIATRA IV 5550,0   

    2890 5,0 PAMANT IV 14450,0   

4 DRUM SATESC DS 19 1500 5,0 PAMANT IV 7500,0   

                

                

          TOTAL DIN CARE: 5900       28420   

Străzi modernizate 115       920   

Străzi nemodernizate 6015       27500   

 
 Suprafata de circulatie publica a localitatii Bulbuc  este de 28420 mp. 
 

1. Elementele geometrice ale străzilor 
 

a) Planul de situaţie 

 Localitatea Bulbuc fiind o localitate din zona de munte , are străzile relativ înguste,cu curbe cu 
raze mici, cu  rigole parţiale pentru evacuarea apelor pluviale şi fără  trotuare.  

Pe raza localităţii se întâlnesc următoarele categorii de străzi : 
- străzi categoria IV - asgură accesul la zonele de locuit, trafic redus - de deservire locală  
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b) Profilul longitudinal 

 Pantele longitudinale ale străzilor se înscriu în limitele acceptabile pentru desfăşurarea circulaţiei 
vehiculelor, cu excepţia unor sectoare scurte de străzi, unde pantele relativ mari creează probleme în 
circulaţie, dar aceste străzi nu fac parte din trama stradală majoră a localităţii. 
 

c) Profilul transversal 

 Lăţimea străzilor în profil transversal este foarte variată, atât de la o stradă la alta, cât şi în lungul 
aceleaşi străzi. Străzile care fac parte din reţeaua stradală majoră a localităţii Bulbuc au lăţimea între 8 
m, iar celelalte străzi au lăţimea între 5-6 m. 
 Străzile nu sunt prevăzute cu trotuare, iar evacuarea apelor pluviale este rezolvată prin rigole 
amenajate. Celelalte străzi ale tramei stradale sunt nemodernizate, lipsesc trotuarele amenajate 
corespunzător, iar pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale sunt amenajate şanţuri doar parţial, şi 
cele existente în cea mai mare parte fiind neîntreţinute. 
 

d)  Sistemul rutier 

 Strada care se suprapun cu drumul comunal DC 60 este modernizata pe lungimea de 115m km. 
Sistemul rutier este de tip nerigid, cu îmbrăcăminte asfaltică uşoară. Celelalte străzi sunt 
nemodernizate, sistemul rutier este alcătuit dintr-o uşoară pietruire, iar pe unele străzi sistemul rutier 
este din pământ. 
 Majoritatea străzilor pietruite sunt într-o avansată stare de degradare, unele dintre ele pot fi 
considerate din pământ. 
 Străzile nemodernizate cu pietruirea degradată şi cele din pământ în perioadele ploioase sunt 
inaccesibile pentru mijloacele de transport auto. 
 

2. Lucrări de artă, poduri, podeţe 
 Localitatea Bulbuc este traversată torenti, iar pentru traversarea acestora sunt podete pentru a 
asigura desfăşurarea circulaţiei. Nu toate aceste podeţe sunt însă în stare tehnică bună, unele fiind 
subdimensionate din punct de vedere al gabaritului. 
 Localitatea nu dispune de parcaje amenajate, iar pentru circulaţia pietonală nu există trotuare. 
 

3. Calea ferată 
 Localitatea Bulbuc nu este deservită de cale ferată. 
 
 Analiza critică a situaţiei existente 
 Căile de comunicaţie şi transport ale localităţii Bulbuc nu satisfac necesităţile actuale, fiind  de 
remarcat următoarele aspecte: - starea proastă a carosabilului la majoritatea străzilor şi lipsa îmbrăcăminţilor rutiere moderne; - capacitatea gabaritică redusă a unor podeţe; - lipsa trotuarelor şi a marcajelor corespunzătoare; - lipsa unor parcaje amenajate; - neasigurarea şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale; - lipsa indicatoarelor rutiere. 
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LOCALITATEA  CUCUTA 
 

 Localitatea Cucuta este amplasată în partea de vest a comunei Ceru Bacainti, pe partea stângă a 
drumului judeţean  DJ 107 U,  Bacainti  – Bulbuc. 
 Localitatea Cucuta este situată la 4 km de reşedinţa de comună Ceru Bacainti şi la 42 km de 
reşedinţa de judeţ, municipiul Alba Iulia. 
 Lungimea reţelei stradale a localităţii Cucuta este nemodernizata. 
 Străzile au sistemul rutier alcătuit dintr-o uşoară pietruire sau din  pământ. 
 
EVIDENŢA SI STAREA TEHNICĂ A STRĂZILOR DIN LOCALITATEA  -  CUCUTA -  LA NIVELUL ANULUI 2015 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire stradă 
Lungime 

stradă(m) 
Lăţime 

medie (m) 
Îmbrăcăminte Categorie  

Suprafata de 
circulaţie 
publica 

Observaţii 

0 1 3 4 5 8 9 10 

1 DRUM SATESC DS 4 660 5,0 PAMANT IV 3300,0   

2 DRUM SATESC DS 7 2200 5,0 PIATRA IV 11000,0   

    600 5,0 PAMANT IV 300,0   

3 DRUM SATESC DS 20 1070 5,0 PAMANT IV 3550,0   

4 DRUM SATESC DS 21 165 5,0 PAMANT IV 825,0   

5 DRUM SATESC DS 22 350 5,0 PAMANT IV 1750,0   

                

                

          TOTAL DIN CARE: 5045       20725   

Străzi modernizate \           

Străzi nemodernizate 5045       20725   

 
 Suprafata de circulatie publica a localitatii Cucuta  este de 20725 mp. 
 

1. Elementele geometrice ale străzilor 
 

a) Planul de situaţie 

 Localitatea Cucuta fiind o localitate din zona de munte , are străzile relativ înguste, cu curbe cu 
raze mici, cu  rigole parţiale pentru evacuarea apelor pluviale şi fără  trotuare.  

Pe raza localităţii se întâlnesc următoarele categorii de străzi : 
- străzi categoria IV - asgură accesul la zonele de locuit, trafic redus - de deservire locală. 

 

b) Profilul longitudinal 

 Pantele longitudinale ale străzilor se înscriu în limitele acceptabile pentru desfăşurarea 
circulaţiei vehiculelor, cu excepţia unor sectoare scurte de străzi, unde pantele relativ mari creează 
probleme în circulaţie, dar aceste străzi nu fac parte din trama stradală majoră a localităţii. 
 

c) Profilul transversal 

 Lăţimea străzilor în profil transversal este foarte variată, atât de la o stradă la alta, cât şi în 
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lungul aceleaşi străzi. Străzile care fac parte din reţeaua stradală a localităţii Cucuta  au lăţimea între 4 - 
6 m. 
 Străzile nu sunt prevăzute cu trotuare, iar evacuarea apelor pluviale este rezolvată doar parţial 
prin şanţuri amenajate, în cea mai mare parte fiind neîntreţinute. 
 

d) Sistemul rutier 

 Toate străzile care alcătuiesc trama stradală a localităţii sunt nemodernizate, sistemul rutier este 
alcătuit dintr-o uşoară pietruire, dar pe cele mai multe străzi sistemul rutier este din pământ. 
 Majoritatea străzilor pietruite sunt într-o avansată stare de degradare, unele dintre ele pot fi 
considerate din pământ. 
 Străzile nemodernizate cu pietruirea degradată şi cele din pământ în perioadele ploioase sunt 
inaccesibile pentru mijloacele de transport auto. 
 

2. Lucrări de artă, poduri, podeţe 
 Localitatea Cucuta este traversată de torenţi, iar pentru traversarea acestora sunt executate 
podeţe care asigură condiţii optime pentru desfăşurarea circulaţiei. Nu toate aceste podeţe sunt însă în 
stare tehnică bună, unele fiind subdimensionate din punct de vedere al gabaritului. 
 Localitatea nu dispune de parcaje, iar pentru circulaţia pietonală nu există trotuare. 
 

3. Calea ferată 
 Localitatea Cucuta nu este deservită de cale ferată. 
 
  Analiza critică a situaţiei existente 
 Căile de comunicaţie şi transport ale localităţii Cucuta nu satisfac necesităţile actuale, fiind de 
remarcat următoarele aspecte: - starea proastă a carosabilului la majoritatea străzilor şi lipsa îmbrăcăminţilor rutiere moderne; - capacitatea gabaritică redusă a unor podeţe; - lipsa trotuarelor şi a marcajelor corespunzătoare; - neasigurarea şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale; - lipsa indicatoarelor rutiere. 
 
 

LOCALITATEA   CURPENI 
 

 Localitatea Curpeni este amplasată în partea centrala a comunei Ceru Bacainti, in lungul drumului 
comunal DC60. 
 Localitatea Curpeni este situată la 1 km de reşedinţa de comună Ceru Bacainti şi la 39 km de 
reşedinţa de judeţ, municipiul Alba Iulia. 
 Strada Principala care se suprapune cu drumul comunal DC 60 este  modernizata pe toata 
lungimea, respectiv  de 3045,00m  având sistemul rutier de tip nerigid, cu îmbrăcăminte din beton 
asfaltic. 
 
EVIDENŢA SI STAREA TEHNICĂ A STRĂZILOR DIN LOCALITATEA  - CURPENI -  LA NIVELUL ANULUI 2015 
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Nr. 
Crt. 

Denumire stradă 
Lungime 

stradă(m) 
Lăţime 

medie (m) 
Îmbrăcăminte Categorie  

Suprafata 
de 

circulaţie 
publica 

Observaţii 

0 1 3 4 5 8 9 10 

1 DRUM COMUNAL DC 60 3045 8,00 ASFALT IV 24360,0   

                

          TOTAL DIN CARE: 3045       24360   

Străzi modernizate 3045       24360   

Străzi nemodernizate \           

 
 Suprafata de circulatie publica a localitatii Ceru Bacainti  este de 24360 mp. 
 

1. Elemente geometrice ale străzilor 
 

a) Planul de situaţie 

 Localitatea Curpeni are reteaua stradala alcatuita din strada care se suprapune cu drumul 
comunal DC 60, circulaţia desfăşurându-se fluent, stare tehnică a strazii fiind bună.  

Pe raza localităţii se întâlnesc următoarele categorii de străzi : 
 - străzi categoria IV - care asigură circulaţia generală în zonele funcţionale şi de locuit, strazi care 
se suprapun cu drumul comunal DC 60  care asigură legătura cu drumul judetean DJ 107U. 
 

b) Profil longitudinal 

 În profil longitudinal străzile din reţeaua stradală majoră au pante ce se înscriu în limitele 
acceptabile pentru desfăşurarea circulaţiei normale. 
 

c) Profilul transversal 

 Lăţimea străzii care face parte din reţeaua stradală majoră a localităţii are lăţimea de 8,00m. 
 Străzile modernizate, sunt cu 2 fire de circulaţie, fara trotuare, scurgerea apelor este rezolvată 
prin rigole deschise. 
 

d) Sistem rutier 

 Străzi modernizate au sistem rutier de tip nerigid, format din îmbrăcăminţi asfaltice, care oferă 
condiţii bune de circulaţie. 
 

2. Lucrări de artă, poduri, podeţe 
 Localitatea Curpeni este traversată de la est la vest de paraul Curpeni. Podurile şi podeţele 
existente sunt din beton şi sunt în stare tehnică bună. 
 

3. Parcaje 
 Localitatea Curpeni este deficitară în zone amenajate pentru parcare. 
 Parcarea se face în zonele verzi si pe carosabil, îngreunând şi mai mult traficul şi crescând astfel 
şi riscul accidentelor. 
 

4. Circulaţia pietonală 
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 Pentru circulaţia pietonală nu există condiţii pentru buna desfăşurare, nu sunt trotuare 
amenajate. 
 

5. Calea ferată 
 Localitatea Curpeni nu este deservită de cale ferată. 
 
   Analiza critică a situaţiei existente 

 Căile de comunicaţie şi transport ale localităţii Curpeni satisfac în prezent necesităţile, condiţii 
corespunzătoare. 
 Sunt de remarcat următoarele aspecte: 
 -    lipsa trotuarelor, a marcajelor şi indicatoarelor rutiere corespunzătoare; 
 -    lipsa spaţiilor pentru parcare special amenajate; 

- lipsa lucrărilor permanente pentru întreţinerea lucrărilor de artă (poduri şi podeţe) aferente. 
 
 
LOCALITATEA  DUMBRAVITA 
 
 Localitatea Dumbravita este amplasată în partea de vest a comunei Ceru Bacainti, pe partea 
stângă a drumului judeţean  DJ 107 U,  Bacainti  – Bulbuc. 
 Localitatea Dumbravita este situată la 2 km de reşedinţa de comună Ceru Bacainti şi la 40 km de 
reşedinţa de judeţ, municipiul Alba Iulia. 
 Lungimea reţelei stradale a localităţii Dumbravita este nemodernizata. 
 Străzile au sistemul rutier alcătuit dintr-o uşoară pietruire sau din  pământ. 
 
EVIDENŢA SI STAREA TEHNICĂ A STRĂZILOR DIN LOCALITATEA  -  DUMBRAVITA -  LA NIVELUL 
ANULUI 2015 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire stradă 
Lungime 

stradă(m) 
Lăţime 

medie (m) 
Îmbrăcăminte Categorie  

Suprafata de 
circulaţie 
publica 

Observaţii 

0 1 3 4 5 8 9 10 

1 DRUM SATESC DS 3 1845 5,0 PAMANT IV 9225,0   

2 DRUM SATESC DS 4 1820 5,0 PAMANT IV 9100,0   

3 DRUM SATESC DS 5 1770 5,0 PIATRA IV 8850,0   

    300 5,0 PAMANT IV 1500,0   

4 DRUM SATESC DS 6 190 5,0 PAMANT IV 950,0   

          TOTAL DIN CARE: 5925       29625   

Străzi modernizate \           

Străzi nemodernizate 5925       29625   

 
 Suprafata de circulatie publica a localitatii Dumbravita este de 29625 mp. 
 

1. Elementele geometrice ale străzilor 
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a) Planul de situaţie 

 Localitatea Dumbravita  fiind o localitate din zona de munte , are străzile relativ înguste, cu 
curbe cu raze mici, cu  rigole parţiale pentru evacuarea apelor pluviale şi fără  trotuare.  

Pe raza localităţii se întâlnesc următoarele categorii de străzi : 
- străzi categoria IV - asgură accesul la zonele de locuit, trafic redus - de deservire locală. 

 

b) Profilul longitudinal 

 Pantele longitudinale ale străzilor se înscriu în limitele acceptabile pentru desfăşurarea circulaţiei 
vehiculelor, cu excepţia unor sectoare scurte de străzi, unde pantele relativ mari creează probleme în 
circulaţie, dar aceste străzi nu fac parte din trama stradală majoră a localităţii. 
 

c) Profilul transversal 

 Lăţimea străzilor în profil transversal este foarte variată, atât de la o stradă la alta, cât şi în lungul 
aceleaşi străzi. Străzile care fac parte din reţeaua stradală a localităţii Dumbravita  au lăţimea între 4 - 6 
m. 
 Străzile nu sunt prevăzute cu trotuare, iar evacuarea apelor pluviale este rezolvată doar parţial 
prin şanţuri amenajate, în cea mai mare parte fiind neîntreţinute. 
 

d) Sistemul rutier 

 Toate străzile care alcătuiesc trama stradală a localităţii sunt nemodernizate, sistemul rutier este 
alcătuit dintr-o uşoară pietruire, dar pe cele mai multe străzi sistemul rutier este din pământ. 
 Majoritatea străzilor pietruite sunt într-o avansată stare de degradare, unele dintre ele pot fi 
considerate din pământ. 
 Străzile nemodernizate cu pietruirea degradată şi cele din pământ în perioadele ploioase sunt 
inaccesibile pentru mijloacele de transport auto. 
 

2. Lucrări de artă, poduri, podeţe 
 Localitatea Dumbravita  este traversată de torenţi, iar pentru traversarea acestora sunt executate 
podeţe care asigură condiţii optime pentru desfăşurarea circulaţiei. Nu toate aceste podeţe sunt însă în 
stare tehnică bună, unele fiind subdimensionate din punct de vedere al gabaritului. 
 Localitatea nu dispune de parcaje amenajate, iar pentru circulaţia pietonală nu există trotuare. 
 

3. Calea ferată 
 Localitatea Dumbravita nu este deservită de cale ferată. 
 
   Analiza critică a situaţiei existente 
 Căile de comunicaţie şi transport ale localităţii Dumbravita nu  satisfac necesităţile actuale, fiind 
de remarcat următoarele aspecte: - starea proastă a carosabilului la majoritatea străzilor şi lipsa îmbrăcăminţilor rutiere moderne; - capacitatea gabaritică redusă a unor podeţe; - lipsa trotuarelor şi a marcajelor corespunzătoare; - neasigurarea şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale; - lipsa indicatoarelor rutiere. 
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LOCALITATEA  FANTANELE 
 
 Localitatea Fantanele este amplasată în partea de nord a comunei Ceru Bacainti. 
 Localitatea Fantanele este situată la 7 km de reşedinţa de comună Ceru Bacainti şi la 43 km de 
reşedinţa de judeţ, municipiul Alba Iulia. 
 Lungimea reţelei stradale a localităţii Fantanele este nemodernizata. 
 Străzile au sistemul rutier alcătuit dintr-o uşoară pietruire sau din  pământ. 
 
EVIDENŢA SI STAREA TEHNICĂ A STRĂZILOR DIN LOCALITATEA  -  FANTANELE -  LA NIVELUL ANULUI 
2015 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire stradă 
Lungime 

stradă(m) 
Lăţime 

medie (m) 
Îmbrăcăminte Categorie  

Suprafata de 
circulaţie 
publica 

Observaţii 

0 1 3 4 5 8 9 10 

1 DRUM SATESC DS 14 110 5,0 PAMANT IV 550,0   

2 DRUM SATESC DS 15 560 5,0 PIATRA IV 2800,0   

    255 5,0 PAMANT IV 1275,0   

3 DRUM SATESC DS 16 1150 5,0 PAMANT IV 5750,0   

                

          TOTAL DIN CARE: 2075       10375   

Străzi modernizate \           

Străzi nemodernizate 2075       10375   

 
 Suprafata de circulatie publica a localitatii Fantanele este de 10375 mp. 
 

1. Elementele geometrice ale străzilor 
 

a) Planul de situaţie 

 Localitatea Fantanele  fiind o localitate din zona de munte , are străzile relativ înguste, cu curbe 
cu raze mici, cu  rigole parţiale pentru evacuarea apelor pluviale şi fără  trotuare.  

Pe raza localităţii se întâlnesc următoarele categorii de străzi : 
- străzi categoria IV - asgură accesul la zonele de locuit, trafic redus - de deservire locală. 

 

b)  Profilul longitudinal 

 Pantele longitudinale ale străzilor se înscriu în limitele acceptabile pentru desfăşurarea circulaţiei 
vehiculelor, cu excepţia unor sectoare scurte de străzi, unde pantele relativ mari creează probleme în 
circulaţie, dar aceste străzi nu fac parte din trama stradală majoră a localităţii. 
 

c) Profilul transversal 

 Lăţimea străzilor în profil transversal este foarte variată, atât de la o stradă la alta, cât şi în lungul 
aceleaşi străzi. Străzile care fac parte din reţeaua stradală a localităţii Bolovanesti  au lăţimea între 4 - 6 
m. 
 Străzile nu sunt prevăzute cu trotuare, iar evacuarea apelor pluviale este rezolvată doar parţial 
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prin şanţuri amenajate, în cea mai mare parte fiind neîntreţinute. 
 

d) Sistemul rutier 

 Toate străzile care alcătuiesc trama stradală a localităţii sunt nemodernizate, sistemul rutier este 
alcătuit dintr-o uşoară pietruire, dar pe cele mai multe străzi sistemul rutier este din pământ. 
 Majoritatea străzilor pietruite sunt într-o avansată stare de degradare, unele dintre ele pot fi 
considerate din pământ. 
 Străzile nemodernizate cu pietruirea degradată şi cele din pământ în perioadele ploioase sunt 
inaccesibile pentru mijloacele de transport auto. 
 

2. Lucrări de artă, poduri, podeţe 
 Localitatea Fantanele  este traversată de torenţi, iar pentru traversarea acestora sunt executate 
podeţe care asigură condiţii optime pentru desfăşurarea circulaţiei. Nu toate aceste podeţe sunt însă în 
stare tehnică bună, unele fiind subdimensionate din punct de vedere al gabaritului. 
 Localitatea nu dispune de parcaje amenajate, iar pentru circulaţia pietonală nu există trotuare. 
 

3. Calea ferată 
 Localitatea Fantanele nu este deservită de cale ferată. 
 
   Analiza critică a situaţiei existente 
 Căile de comunicaţie şi transport ale localităţii Fantanele nu  satisfac necesităţile actuale, fiind de 
remarcat următoarele aspecte: - starea proastă a carosabilului la majoritatea străzilor şi lipsa îmbrăcăminţilor rutiere moderne; - capacitatea gabaritică redusă a unor podeţe; - lipsa trotuarelor şi a marcajelor corespunzătoare; - neasigurarea şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale; - lipsa indicatoarelor rutiere. 

 
 

LOCALITATEA  GROSI 
 
 Localitatea Grosi este amplasată în partea de vest a comunei Ceru Bacainti, pe partea stângă a 
drumului judeţean  DJ 107 U,  Bacainti  – Bulbuc. 
 Localitatea Grosi este situată la 6 km de reşedinţa de comună Ceru Bacainti şi la 44 km de 
reşedinţa de judeţ, municipiul Alba Iulia. 
 Lungimea reţelei stradale a localităţii Grosi este nemodernizata. 
 Străzile au sistemul rutier alcătuit dintr-o uşoară pietruire sau din  pământ. 
 
 
 
 
 
 
EVIDENŢA SI STAREA TEHNICĂ A STRĂZILOR DIN LOCALITATEA  -  GROSI -  LA NIVELUL ANULUI 2015 
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Nr. 
Crt. 

Denumire stradă 
Lungime 

stradă(m) 
Lăţime 

medie (m) 
Îmbrăcăminte Categorie  

Suprafata de 
circulaţie 
publica 

Observaţii 

0 1 3 4 5 8 9 10 

1 DRUM SATESC DS 8 330 5,0 PIATRA IV 1650,0   

    710 5,0 PAMANT IV 3550,0   

2 DRUM SATESC DS 11 150 5,0 PAMANT IV 750,0   

3 DRUM SATESC DS 12 1830 5,0 PAMANT IV 9150,0   

          TOTAL DIN CARE: 3020       15100   

Străzi modernizate \           

Străzi nemodernizate 3020       15100   

 
 Suprafata de circulatie publica a localitatii Grosi  este de 15100 mp. 
 

1. Elementele geometrice ale străzilor 
 

a) Planul de situaţie 

 Localitatea Grosi  fiind o localitate din zona de munte , are străzile relativ înguste, cu curbe cu 
raze mici, cu  rigole parţiale pentru evacuarea apelor pluviale şi fără  trotuare.  

Pe raza localităţii se întâlnesc următoarele categorii de străzi : 
- străzi categoria IV - asgură accesul la zonele de locuit, trafic redus - de deservire locală. 

 

b)  Profilul longitudinal 

 Pantele longitudinale ale străzilor se înscriu în limitele acceptabile pentru desfăşurarea 
circulaţiei vehiculelor, cu excepţia unor sectoare scurte de străzi, unde pantele relativ mari creează 
probleme în circulaţie, dar aceste străzi nu fac parte din trama stradală majoră a localităţii. 
 

c)  Profilul transversal 

 Lăţimea străzilor în profil transversal este foarte variată, atât de la o stradă la alta, cât şi în 
lungul aceleaşi străzi. Străzile care fac parte din reţeaua stradală a localităţii Bolovanesti  au lăţimea 
între 4 - 6 m. 
 Străzile nu sunt prevăzute cu trotuare, iar evacuarea apelor pluviale este rezolvată doar parţial 
prin şanţuri amenajate, în cea mai mare parte fiind neîntreţinute. 
 

d) Sistemul rutier 

 Toate străzile care alcătuiesc trama stradală a localităţii sunt nemodernizate, sistemul rutier este 
alcătuit dintr-o uşoară pietruire, dar pe cele mai multe străzi sistemul rutier este din pământ. 
 Majoritatea străzilor pietruite sunt într-o avansată stare de degradare, unele dintre ele pot fi 
considerate din pământ. 
 Străzile nemodernizate cu pietruirea degradată şi cele din pământ în perioadele ploioase sunt 
inaccesibile pentru mijloacele de transport auto. 
 

2. Lucrări de artă, poduri, podeţe 
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 Localitatea Grosi  este traversată de torenţi, iar pentru traversarea acestora sunt executate 
podeţe care asigură condiţii optime pentru desfăşurarea circulaţiei. Nu toate aceste podeţe sunt însă în 
stare tehnică bună, unele fiind subdimensionate din punct de vedere al gabaritului. 
 Localitatea nu dispune de parcaje amenajate, iar pentru circulaţia pietonală nu există trotuare. 
 

3. Calea ferată 
 Localitatea Grosi nu este deservită de cale ferată. 
 
   Analiza critică a situaţiei existente 
 Căile de comunicaţie şi transport ale localităţii Grosi nu  satisfac necesităţile actuale, fiind de 
remarcat următoarele aspecte: - starea proastă a carosabilului la majoritatea străzilor şi lipsa îmbrăcăminţilor rutiere moderne; - capacitatea gabaritică redusă a unor podeţe; - lipsa trotuarelor şi a marcajelor corespunzătoare; - neasigurarea şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale; - lipsa indicatoarelor rutiere. 
 
 
LOCALITATEA   VALEA  MARE 
 
 Localitatea Valea Mare este amplasată în partea centrala a comunei Ceru Bacainti. 
 Localitatea Valea Mare este situată la 6 km de reşedinţa de comună Ceru Bacainti şi la 44 km de 
reşedinţa de judeţ, municipiul Alba Iulia. 
 Strada Principala se suprapune cu drumul judeţean DJ 107U si este  nemodernizata avand 
sistemul rutier alcatuit din piatra sparta.  
 Celelalte străzi care alcătuesc reţeaua stradală a localităţii sunt nemodernizate, având sistemul 
rutier dintr-o uşoară pietruire sau din pământ. 
 
EVIDENŢA SI STAREA TEHNICĂ A STRĂZILOR DIN LOCALITATEA  - VALEA MARE-  LA NIVELUL ANULUI 
2015 
 

Nr. 
Crt

. 
Denumire stradă 

Lungime 
stradă 

(m) 

Lăţime 
medie 

(m) 
Îmbrăcăminte Categorie  

Suprafata 
de 

circulaţie 
publica 

Observaţii 

0 1 3 4 5 8 9 10 

1 
DRUM JUDETEAN DJ 
107U  

3525 10,0 PIATRA III 35250,0   

    2000     
NEMATERIALIZ

AT 
    

2 DRUM SATESC DS 8 760 5,0 PIATRA IV 3800,0   

3 DRUM SATESC DS 12 450 5,0 PAMANT IV 2250,0   

4 DRUM SATESC DS 13 830 5,0 PAMANT IV 4150,0   

5 DRUM SATESC DS 14 130 5,0 PAMANT IV 650,0   
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6 DRUM SATESC DS 15 620 5,0 PAMANT IV 3100,0   

7 DRUM SATESC DS 24 170 5,0 PAMANT IV 850,0   

                

          TOTAL DIN CARE: 8485       50050   

Străzi modernizate \           

Străzi nemodernizate 8485       50050   

 
 Suprafata de circulatie publica a localitatii Valea Mare este de 50500 mp. 
 

1. Elemente geometrice ale străzilor 
 

a) Planul de situaţie 

 Localitatea Valea Mare fiind o localitate de munte are străzile relativ înguste, cu curbe  cu raze 
mici, astfel circulaţia desfăşurându-se greoi, fiind concentrată doar pe străzile care se suprapun pe 
drumul judetean DJ 107 U. 

Pe raza localităţii se întâlnesc următoarele categorii de străzi : 
- străzi categoria III - care asigură circulaţia generală în zonele funcţionale şi de locuit, strazi care se 
suprapun cu drumul judeţean  DJ 107U care asigură legătura cu drumul judetean DJ 107A. 
- străzi categoria IV-a asgură accesul la zonele de locuit, trafic redus - de deservire locală. 
 

b) Profil longitudinal 

 În profil longitudinal doar străzile din reţeaua stradală majoră au pante ce se înscriu în limitele 
acceptabile pentru desfăşurarea circulaţiei normale. Străzile laterale au unele sectoare unde pantele 
mari crează probleme de circulaţie, în special în anotimpul umed sau friguros, cea mai mare parte a 
acestor străzi nefiind accesibile mijloacelor de transport auto. 
 

c)  Profilul transversal 

 Lăţimea străzilor este foarte variată de la o stradă la alta, cât şi în lungul aceleaşi străzi. Străzile 
care fac parte din reţeaua stradală majoră a localităţii au lăţimea cuprinsă între 8 m şi 10 m, iar 
celelalte între 5 şi 6 m. 
 Străzile nemodernizate, majoritatea fiind din pământ, au pante mari, scurgerea apelor făcându-
se prin şanţuri deschise sau rigole, o parte fiind amplasate pe zona mediană a străzii,  în cea mai mare 
parte neîntreţinute. 
 

d)  Sistem rutier 

 Străzile nemodernizate au îmbrăcăminte din piatră şi din pământ, majoritatea au pante mari iar 
pe timp ploios sunt impracticabile pentru mijloacele de transport auto. 
 

2. Lucrări de artă, poduri, podeţe 
 Localitatea Valea Mare este traversată de la nord la sud de pârâul Cerului, iar pentru traversae 
sunt executate podeţe care asigură condiţii optime pentru desfăşurarea circulaţiei. Nu toate aceste 
podeţe sunt însă în stare tehnică bună, unele fiind subdimensionate din punct de vedere al gabaritului. 
 Localitatea nu dispune de parcaje amenajate, iar pentru circulaţia pietonală nu există trotuare. 
 

3. Calea ferată 
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 Localitatea Valea Mare nu este deservită de cale ferată. 
 
   Analiza critică a situaţiei existente 

 Căile de comunicaţie şi transport ale localităţii Valea Mare satisfac în prezent o bună parte a 
necesităţilor, dar în condiţii necorespunzătoare. 
 Sunt de remarcat următoarele aspecte: 

- lipsa îmbrăcăminţilor rutiere moderne  
 -    lipsa trotuarelor, a marcajelor şi indicatoarelor rutiere corespunzătoare; 
 -  întreţinerea necorespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor pentru a asigura o scurgere 
corespunzătoare a apelor pluviale; 
 -     lipsa spaţiilor pentru parcare special amenajate; 

- lipsa lucrărilor permanente pentru întreţinerea lucrărilor de artă (poduri şi podeţe) aferente. 
 
LOCALITATEA   VIEZURI 
 
 Localitatea Viezuri este amplasată în partea de est a comunei Ceru Bacainti. 
 Localitatea Viezuri este situată la 4 km de reşedinţa de comună Ceru Bacainti şi la 42 km de 
reşedinţa de judeţ, municipiul Alba Iulia. 
 Strada Principala se suprapune cu drumul comunal  DC 60 si este  modernizata avand sistemul 
rutier alcatuit din beton asfaltic.  
 Celelalte străzi care alcătuesc reţeaua stradală a localităţii sunt nemodernizate, având sistemul 
rutier dintr-o uşoară pietruire sau din pământ. 
 
EVIDENŢA SI STAREA TEHNICĂ A STRĂZILOR DIN LOCALITATEA  -VIEZURI -  LA NIVELUL ANULUI 2015 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire stradă 
Lungime 

stradă(m) 
Lăţime 

medie (m) 
Îmbrăcăminte Categorie  

Suprafata 
de 

circulaţie 
publica 

Observaţii 

0 1 3 4 5 8 9 10 

1 DRUM COMUNAL DC 60 1420 8,0 ASFALT IV 11360,0   

2 DRUM SATESC DS 17 600 5,0 PAMANT IV 3000,0   

                

                

          TOTAL DIN CARE: 2020       14360   

Străzi modernizate 1420       11360,0   

Străzi nemodernizate 600       3000,0   

 
 Suprafata de circulatie publica a localitatii Viezuri este de 14360 mp. 
 

1. Elemente geometrice ale străzilor 
 

a) Planul de situaţie 

 Localitatea Viezuri fiind o localitate de munte are străzile relativ înguste, cu curbe  cu raze mici, 
astfel circulaţia desfăşurându-se greoi, fiind concentrată doar pe străzile care se suprapun pe drumul 
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comunal DC 60. 
 - străzi categoria IV - strazi care se suprapun cu drumul comunal DC 60  care asigură legătura cu 
drumul judetean DJ 107U si strazi care asigură circulaţia generală în zonele funcţionale şi de locuit. 
 

b) Profil longitudinal 

 În profil longitudinal doar străzile din reţeaua stradală majoră au pante ce se înscriu în limitele 
acceptabile pentru desfăşurarea circulaţiei normale. Străzile laterale au unele sectoare unde pantele 
mari crează probleme de circulaţie, în special în anotimpul umed sau friguros, cea mai mare parte a 
acestor străzi nefiind accesibile mijloacelor de transport auto. 
 

c) Profilul transversal 

 Lăţimea străzilor este foarte variată de la o stradă la alta, cât şi în lungul aceleaşi străzi. Străzile 
care fac parte din reţeaua stradală majoră a localităţii au lăţimea de 8, iar celelalte între 3 şi 6 m. 
 Străzile nemodernizate, fiind din pământ, au pante mari, scurgerea apelor făcându-se prin 
şanţuri deschise sau rigole, o parte fiind amplasate pe zona mediană a străzii,  în cea mai mare parte 
neîntreţinute. 
 

d) Sistem rutier 

 Străzi modernizate au sistem rutier de tip nerigid, format din îmbrăcăminţi asfaltice, care oferă 
condiţii bune de circulaţie. 
 Străzile nemodernizate au îmbrăcăminte din piatră şi din pământ, majoritatea au pante mari iar 
pe timp ploios sunt impracticabile pentru mijloacele de transport auto. 
 

2. Lucrări de artă, poduri, podeţe 
 Localitatea Viezuri este traversată de torenti, iar pentru traversare sunt executate podeţe care 
asigură condiţii optime pentru desfăşurarea circulaţiei. Nu toate aceste podeţe sunt însă în stare 
tehnică bună, unele fiind subdimensionate din punct de vedere al gabaritului. 
 Localitatea nu dispune de parcaje amenajate, iar pentru circulaţia pietonală nu există trotuare. 
 

3. Calea ferată 
 Localitatea Viezuri nu este deservită de cale ferată. 
 
   Analiza critică a situaţiei existente 

 Căile de comunicaţie şi transport ale localităţii Viezuri satisfac în prezent o bună parte a 
necesităţilor, dar în condiţii necorespunzătoare. 
 Sunt de remarcat următoarele aspecte: 

- lipsa îmbrăcăminţilor rutiere moderne  
 -    lipsa trotuarelor, a marcajelor şi indicatoarelor rutiere corespunzătoare; 
 -  întreţinerea necorespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor pentru a asigura o scurgere 
corespunzătoare a apelor pluviale; 
 -     lipsa spaţiilor pentru parcare special amenajate; 

- lipsa lucrărilor permanente pentru întreţinerea lucrărilor de artă (poduri şi podeţe) aferente. 
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2.7. Intravilan existent. Zone functionale. Bilant teritorial 

2.7.1. Intravilanul existent 

 
Intravilanul existent nu este trasat pe limite cadastrale si nu cuprinde toate locuintele din 

UAT Ceru Bacainti. 
Intravilanul existent a prins contur prin introducerea in cadrul trupului principal al localitatii 

a tuturor zonelor construite in prezent si care au functiuni specifice zonei intravilane si au sanse reale 
de dezvoltare sau crearea de trupuri independente pentru fiecare gospodarie sau grup de gospodarii 
invecinate si prin extinderea intravilanelor existente in lungul arterelor de circulatie, existente sau 
dezvoltate in scopul beneficierii de dotarile tehnico-edilitare ale localitatii in corelare cu cerintele 
exprimate de catre beneficiar. 

Suprafata totala a intravilanului delimitat in 2001 a suferit o scadere cu 67,30% fata de cea 
anterioara din 1990. Aceasta reducere s-a facut pe seama scoaterii din perimetrul intravilan a unor 
suprafete cu folosinta agricola, cu posibilitati de exploatare eficienta, situate de regula in spatele 
parcelelor construite, comasat. De asemeni s-au scos din perimetrul intravilan acele terenuri ce nu 
prezentau posibilitati reale de dezvoltare.  

 
Bilant teritorial al suprafetelor cuprinse in limita teritoriului administrativ: 

 
 

Terenuri arabile (A). In aceasta categorie se incadreaza acele terenuri care se ara in fiecare 
an sau la mai multi ani (2-6 ani) si sunt cultivate cu plante anuale sau perene. 

Pasuni (P). Pasunile sunt terenuri inierbate sau intelenite care se folosesc pentru pasunatul 
animalelor. 

Fanete (F). La categoria fanete se incadreaza terenurile inierbate sau intelenite, iar iarba se 
coseste pentru fan. 

Paduri si alte terenuri forestiere (PD). In aceasta categorie de folosinta intra toate terenurile 
care sunt cuprinse in amenajamentele silvice si in afara acestora, indiferent de proprietar. 

Terenuri cu ape si stuf (HR, HB). In aceasta categorie intra terenurile acoperite permanent 
cu apa, precum si cele acoperite temporar, care dupa retragerea apelor, nu pot avea alta folosinta. 

Caile de comunicatii rutiere (DR). 
Drumurile de exploatare din extravilan, care nu au caracter permanent nu se inregistreaza 

ca detalii, ci se atribuie in proportie egala parcelelor din imediata vecinatate. 
Terenurile ocupate cu curti si constructii (Cc). Aceasta categorie cuprinde terenurile cu 

diverse utilizari si destinatii, de exemplu: cladiri, curti, fabrici, cabane, schituri, terenuri de sport, 
aerodromuri, diguri, taluzuri pietruite, terase, debusee, gradini botanice si zoologice, parcuri, cimitire, 
piete, rampe de incarcare, fasia de frontiera, locuri de depozitare, precum si alte terenuri ce nu se 
incadreaza in nici una din categoriile de folosinta prevazute in articolele anterioare. 

Terenuri degradate si neproductive (N). Aceasta categorie cuprinde terenurile degradate si 
cu procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetatie. Din aceasta categorie fac parte: 

- stancarii, bolovanisuri, pietrisuri – terenuri acoperite cu blocuri de stanca masive, 

ARABIL FANETE PASUNI LIVEZI PADURI
TUFARIS SI 

MARACINIS
APE DRUMURI

ALTE 

CIRCULATII

CURTI 

CONSTRUCTII
NEPRODUCTIV

TOTAL (ha) 304.47 1098.02 1315.34 16.79 1700.00 83.86 20.28 20.73 57.29 23.25 81.85 4721.88

% DIN TOTAL 6.45% 23.25% 27.86% 0.36% 36.00% 1.78% 0.43% 0.44% 1.21% 0.49% 1.73% 100%

TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL UNITATII DE BAZA

CATEGORII DE FOLOSINTA

TOTAL
AGRICOL NEAGRICOL
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ingramadiri de bolovani si pietrisuri, care nu sunt acoperite de vegetatie; 
- rape, ravene, torenti – alunecari active de teren care sunt neproductive cand nu sunt 

impadurite; 
- mocirle si smarcuri – terenuri cu alternante frecvente de exces de apa si uscaciune, 

pe care nu se instaleaza vegetatie; Terenurile cu mlastini cu stuf nu se inregistreaza la 
categoria terenurilor neproductive. 
 
 
 
 

2.7.2. Bilant teritorial si zonificarea functionala comuna Ceru Bacainti – situatia 
existenta 

 

2.7.1.1. Localitatea Ceru Bacainti – resedinta de comuna – Situatia existenta 

 

ZONE FUNCTIONALE SAT CERU BACAINTI 
Existent 

ha % 

Locuinte si functiuni complementare 1.290 23.39% 
Institutii si servicii de interes public 1.500 27.20% 
Gospodarire comunala 0.000 0.00% 
Spatii verzi, agrement, sport, protectie 1.500 27.20% 
Paduri 0.000 0.00% 
Cai de comunicatie rutiera 1.100 19.95% 
Arabil 0.000 0.00% 
Vii, livezi 0.050 0.91% 
Pasuni, fanete 0.050 0.91% 
Ape 0.025 0.45% 

TOTAL INTRAVILAN 5.515 100% 

Satul Ceru Bacainti  este format din 17 trupuri, dupa cum urmeaza: 

TRUPURI satul Ceru Bacainti Suprafata (ha) 
Trup 1 0.560 

Trup 2 0.200 
Trup 3 0.150 
Trup 4 0.200 

Trup 5 0.370 
Trup 6 0.450 
Trup 7 0.160 
Trup 8 0.280 

Trup 9 0.100 
Trup 10 0.080 
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Trup 11 0.060 
Trup 12 0.200 
Trup 13 0.200 

Trup 14 1.445 
Trup 15 0.160 
Trup 16 0.335 
Trup 17 0.200 

TOTAL 5.515 
 

 
Zonificare functionala la nivelul resedintei de comuna Ceru Bacainti: 
Zona de locuinte si functiuni complementarereprezinta 23,39% din total intravilan aferent 

resedintei de comnuna si este cea mai extinsa dupa zona institutiilor. Majoritatea locuintelor sunt 
dispersate de-a lungul circulatiilor principale rutiere. 
 

Zona de institutii publice si servicii reprezinta 27,20% din totalul suprafetei de intravilan a 
localitatii. Institutiile si serviciile sunt concentrate in doua trupuri dispuse de o parte si de alta a 
drumului judetean 107U.  
 

Zona spatiilor verzi si a amenajarilor sportive este reprezentata de o suprafata destinata 
terenului de sport al localitatii, aceasta deserveste si scoala amplasata in vecinatate. Suprafata de 
teren afectata este de 1,50 ha, respectiv 27,20%. 

 
Zona gospodariei comunale si cimitire nu este reprezentata in localitate. Localitatea nu 

dispune de cimitir si nici de dotari de gospodarie comunala. 
 
 

2.7.1.2. LocalitateaBolovanesti – Situatia existenta 

ZONE FUNCTIONALE SAT BOLOVANESTI 
Existent 

ha % 

Locuinte si functiuni complementare 1.010 61.59% 
Institutii si servicii de interes public 0.100 6.10% 
Gospodarire comunala 0.000 0.00% 
Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 6.10% 
Paduri 0.000 0.00% 
Cai de comunicatie rutiera 0.000 0.00% 
Arabil 0.000 0.00% 
Vii, livezi 0.000 0.00% 
Pasuni, fanete 0.430 26.22% 
Ape 0.000 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 1.640 100% 
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Localitatea Bolovanesti este alcatuita din 9 trupuri, dupa cum urmeaza: 

TRUPURI satul Bolovanesti Suprafata (ha) 
Trup 1 0.600 

Trup 2 0.200 
Trup 3 0.100 
Trup 4 0.070 
Trup 5 0.200 

Trup 6 0.070 
Trup 7 0.100 
Trup 8 0.150 

Trup 9 0.150 
TOTAL 1.640 

 
 
Zonificare functionala la nivelul localitatii Bolovanesti: 
 
Zona de locuinte si functiuni complementare ocupa o suprafata de 1,010 ha respectiv 

61,59% din total intravilan. Structura spatiului  construit  este inegala, mai densa in partea de sud si mai 
rarefiata in partea de nord a localitatii. Nu se dispune de o trama stradala, gospodariile fiind raspandite 
pe pantele versantilor ce despart vaile, la distante mari. 

 
Zona de institutii publice si servicii ocupa o suprafata de  0,10 ha, respectiv 6,10% din 

intravilan pentru amplasarea si dezvoltarea unor activitati de interes public. 
 
Pentru zona spatiilor verzi si a amenajarilor sportivereprezinta 6,10% din intravilan, 

ocupate de plantatii de protectie a drumurilor. 
 
Zona afectata functiunilor de gospodarie comunala si cimitire la fel ca in majoritatea 

localitatilor comunei este inexistenta, nici la Bolovanesti nu exista cimitir. Dotarile de gospodarie 
comunala sunt de asemenea absente. 

 
Terenurile agricole in intravilan folosite ca pasuni si fanete, constituie 26.22% din 

intravilan. 
 

2.7.1.3. LocalitateaBulbuc – Situatia existenta 

ZONE FUNCTIONALESAT BULBUC 
Existent 

ha % 

Locuinte si functiuni complementare 3.040 59.14% 
Institutii si servicii de interes public 1.200 23.35% 
Gospodarire comunala 0.500 9.73% 
Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 1.95% 
Paduri 0.000 0.00% 
Cai de comunicatie rutiera 0.000 0.00% 
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Arabil 0.000 0.00% 

Vii, livezi 0.000 0.00% 

Pasuni, fanete 0.300 5.84% 

Ape 0.000 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 5.140 100% 

 

Localitatea Bulbuceste alcatuita din 21 trupuri, dupa cum urmeaza: 

TRUPURI satul Bulbuc Suprafata (ha) 

Trup 1 0.100 
Trup 2 0.100 
Trup 3 0.150 
Trup 4 0.350 

Trup 5 0.950 
Trup 6 0.100 
Trup 7 0.890 

Trup 8 0.100 
Trup 9 0.150 

Trup 10 0.100 

Trup 11 0.100 
Trup 12 0.150 
Trup 13 0.050 
Trup 14 0.500 

Trup 15 0.400 
Trup 16 0.100 
Trup 17 0.300 

Trup 18 0.100 
Trup 19 0.100 
Trup 20 0.150 

Trup 21 0.200 
TOTAL 5.140 

 
 
Zonificare functionala la nivelul localitatii Bulbuc: 

 
Suprafata aferenta locuintelor si functiunilor complementareocupa o suprafata de 3,040 

ha (59,14%). Locuintele sunt raspandite in trupuri mici. 
 
Zona institutiilor si dotarilor de interes public reprezinta o zona relativ mica de  1,200 ha, 

ce reprezinta 23,35% din total intravilan. Cuprinde scoala si biserica din localitate. 
 
Zona pentru gospodarie comunala, cimitirese desfasoara pe o suprafata de 0,50 ha 

ocupate de cimitirul localitatii. 
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Terenurile agricole neconstruite mentinute in intravilan au o suprafata de 0,300 ha. 

 

2.7.1.4. LocalitateaCucuta – Situatia existenta 

ZONE FUNCTIONALE SAT CERU BACAINTI 
Existent 

ha % 

Locuinte si functiuni complementare 2.150 54.71% 
Institutii si servicii de interes public 0.100 2.54% 
Gospodarire comunala 0.000 0.00% 
Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 2.54% 
Paduri 0.000 0.00% 
Cai de comunicatie rutiera 0.080 2.04% 
Arabil 0.050 1.27% 
Vii, livezi 0.150 3.82% 
Pasuni, fanete 1.300 33.08% 
Ape 0.000 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 3.930 100% 
 

Localitatea Cucuta dispune de un numar de 11 trupuri izolate, dupa cum urmeaza: 

TRUPURI satul Cucuta Suprafata (ha) 

Trup 1 0.670 
Trup 2 0.330 
Trup 3 0.200 

Trup 4 0.150 
Trup 5 0.200 
Trup 6 0.440 

Trup 7 0.820 
Trup 8 0.330 
Trup 9 0.310 

Trup 10 0.180 

Trup 11 0.300 
TOTAL 3.930 

 
 
Zonificare functionala la nivelul localitatii Cucuta: 

 
Zona de locuinte si functiuni complementare reprezinta 54,71% din total intravilan. 
 
Zona pentru institutii si serviciiare o suprafata de 0,1 ha (2,54%). 
 
Zona pentru cai de comunicatie ocupa o suprafata destul de mare, 2,04% din total 

respectiv 0,080 ha, fapt datorat dispersarii in teritoriu a locuintelor. 



 

S.C. BIROU DE PROIECTARE FLESCHIN S.R.L. 

B-dul Revoluţiei 24C, Alba Iulia, Jud. Alba 
tel/fax:0258-833.506; mobil:0721.206.973 
bi rou@bpfleschin.ro, www.bpfleschin.ro 

 

 
MEMORIU GENERAL - PUG CERU BACAINTI 2015       62/103 

 
Zona de gospodarii comunale si cimitire nu este reprezentata in localitate. Localitatea nu 

dispune de cimitir si nici de dotari de gospodarie comunala. 
 
Terenurile agricole ramase in intravilan in suprafata de 0,430 ha reprezinta 26,22% din 

intravilan si se compun din suprafete agricole aflate in afara parcelelor construite. 
 

2.7.1.5. Localitatea Curpeni – Situatia existenta 

ZONE FUNCTIONALE SAT CURPENI 
Existent 

ha % 

Locuinte si functiuni complementare 1.870 44.95% 
Institutii si servicii de interes public 1.000 24.04% 
Gospodarire comunala 0.300 7.21% 
Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 2.40% 
Paduri 0.090 2.16% 
Cai de comunicatie rutiera 0.000 0.00% 
Arabil 0.000 0.00% 
Vii, livezi 0.000 0.00% 
Pasuni, fanete 0.800 19.23% 
Ape 0.000 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 4.160 100% 
 

Localitatea Curpeni este formata din8 trupuri izolate: 

TRUPURI satul Curpeni Suprafata (ha) 
Trup 1 0.850 
Trup 2 0.100 

Trup 3 0.290 
Trup 4 0.540 
Trup 5 0.1.82 
Trup 6 0.200 

Trup 7 0.260 
Trup 8 0.100 
TOTAL 4.160 

 
Zonificare functionala la nivelul localitatii Curpeni: 

 
Zona de locuinte si functiuni complementare ocupa o suprafata de 1,870 ha respectiv 

44,95% din total intravilan. Structura spatiului construit este inegala, mai densa in partea de sud si mai 
rarefiata in partea de nord a localitatii. Gospodariile fiind raspandite in lungul drumului DC60, la 
distante mari. 

 
Suprafata aferenta zonei institutiilor si serviciilorocupa 1,00 ha, respectiv 24,04% din 
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intravilan pentru amplasarea si dezvoltarea unor activitati de interes public fata de 0,80 ha (3,64). 
 
Zona spatiilor plantate, agrement si sportare o suprafata de 0,190 ha, respectiv 4,57% din 

intravilan, formata din plantatii de protectie a drumurilor. 
 
Zona afectata functiunilor de gospodarie comunala si cimitire la fel ca in majoritatea 

localitatilor comunei, nici la Curpeni nu exista cimitir. Dotarile de gospodarie comunala sunt 
deasemenea absente. 

 
Terenurile agricole din intravilan folosite ca pasuni si fanete sunt in suprafata este de 0,80 

ha (19,23%).  
 

2.7.1.6. LocalitateaDumbravita – Situatia existenta 

ZONE FUNCTIONALE SAT DUMBRAVITA 
Existent 

ha % 

Locuinte si functiuni complementare 0.650 29% 

Institutii si servicii de interes public 0.300 13% 

Gospodarire comunala 0.100 4% 

Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 4% 

Paduri 0.000 0% 

Cai de comunicatie rutiera 0.000 0% 

Arabil 0.000 0% 

Vii, livezi 0.000 0% 

Pasuni, fanete 1.100 49% 

Ape 0.000 0% 

TOTAL INTRAVILAN 2.250 100% 

 

Localitatea Dumbravita este constituita din 12 trupuri izolate: 

TRUPURI satul Dumbravita Suprafata (ha) 
Trup 1 0.200 

Trup 2 0.350 
Trup 3 0.140 
Trup 4 0.170 

Trup 5 0.080 
Trup 6 0.170 
Trup 7 0.210 

Trup 8 0.220 
Trup 9 0.170 

Trup 10 0.230 
Trup 11 0.170 

Trup 12 0.140 
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TRUPURI satul Dumbravita Suprafata (ha) 
TOTAL 2.250 
 
Zonificare functionala la nivelul satului Dumbravita: 

 
Zona de locuinte si functiuni complementare ocupa o suprafata de 0,650 ha respectiv 

28,89%, din total intravilan. Structura spatiului  construit  este inegala, cu constructii raspandite pe 
intreg teritoriul localitatii. Nu se dispune de o trama stradala, gospodariile fiind raspandite pe versantul 
ce margineste valea Bacainti pe latura dreapta. 

 
Suprafata aferenta zonei institutiilor si serviciiloreste reprezentata de o suprafata de 0,30 

ha respectiv 7,50% din intravilan. 
 
Zona spatiilor plantate, agrement si sport dispune de 0,100 ha, respectiv 4,44% din 

intravilan, fiind formata din plantatii de protectie a drumurilor. 
 
Zona afectata functiunilor de gospodarie comunala si cimitirela fel ca in majoritatea 

localitatilor comunei, nici la Dumbravita nu exista cimitir. Dotarile de gospodarie comunala sunt 
deasemenea absente. 

 
Terenurile agricole din intravilan folosite ca pasuni si fanete, este reprezentata de o 

suprafata de 1,40 ha (48,89). 
 

2.7.1.7. Localitatea Fantanele – Situatia existenta 

ZONE FUNCTIONALE SAT FANTANELE 
Existent 

ha % 

Locuinte si functiuni complementare 1.150 46% 
Institutii si servicii de interes public 0.200 8% 
Gospodarire comunala 0.000 0% 
Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 4% 
Paduri 0.000 0% 
Cai de comunicatie rutiera 0.000 0% 
Arabil 0.000 0% 
Vii, livezi 0.050 2% 
Pasuni, fanete 0.980 40% 
Ape 0.000 0% 

TOTAL INTRAVILAN 2.480 100% 
 

Localitatea Fantanele este formatadin 15 trupuri izolate: 

TRUPURI satul Fantanele Suprafata (ha) 

Trup 1 0.080 
Trup 2 0.220 
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TRUPURI satul Fantanele Suprafata (ha) 
Trup 3 0.050 
Trup 4 0.370 

Trup 5 0.050 
Trup 6 0.200 
Trup 7 0.200 
Trup 8 0.050 

Trup 9 0.080 
Trup 10 0.200 
Trup 11 0.080 

Trup 12 0.250 
Trup 13 0.200 
Trup 14 0.200 

Trup 15 0.250 
TOTAL 2.480 

 
 
Zonificare functionala la nivelul satului Fantanele: 

 
Zona de locuinte si functiuni complementare ocupa o suprafata de 1,150 ha respectiv 

46,37% din total intravilan. Structura spatiului  construit  este inegala, rarefiata. Nu se dispune de o 
trama stradala, gospodariile fiind raspandite pe tot teritoriul localitatii, la distante mari. 

 
Suprafata aferenta zonei institutiilor si serviciiloreste reprezentata de o suprafata de 0,20 

ha, respectiv 8,06% din intravilan. 
 
Zona spatiilor plantate, agrement si sportafecteaza osuprafata de 0,10 ha, respectiv 4,03% 

din intravilan, ocupate de plantatii de protectie a cailor de circulatie. 
 
Terenurile agricole din intravilan folosite ca pasuni si fanete, constituie o suprafata de 1,03 

ha (41,53%). 
 

2.7.1.8. Localitatea Grosi – Situatia existenta 

ZONE FUNCTIONALE SAT GROSI 
Existent 

ha % 

Locuinte si functiuni complementare 1.380 42% 

Institutii si servicii de interes public 0.150 5% 

Gospodarire comunala 0.000 0% 

Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 3% 

Paduri 0.000 0% 

Cai de comunicatie rutiera 0.000 0% 

Arabil 0.100 3% 

Vii, livezi 0.080 2% 
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Pasuni, fanete 1.470 45% 

Ape 0.000 0% 

TOTAL INTRAVILAN 3.280 100% 

 

Localitatea Grosi este formata din 17 trupuri izolate: 

TRUPURI satul Grosi Suprafata (ha) 

Trup 1 0.270 
Trup 2 0.100 
Trup 3 0.270 
Trup 4 0.200 

Trup 5 0.200 
Trup 6 0.100 
Trup 7 0.200 

Trup 8 0.200 
Trup 9 0.200 

Trup 10 0.200 

Trup 11 0.200 
Trup 12 0.600 
Trup 13 0.060 
Trup 14 0.090 

Trup 15 0.040 
Trup 16 0.200 
Trup 17 0.150 

TOTAL 3.280 
 

 
Zonificare functionala la nivelul resedintei de comuna Grosi: 

 
Zona de locuinte si functiuni complementare ocupa o suprafata de 1,380 ha respectiv 

42,07% din total intravilan. Structura spatiului  construit  este inegala, rarefiata in partea de nord a 
localitatii. Nu se dispune de o trama stradala, gospodariile fiind raspandite pe versantul drept al vaii 
Cerului. 

 
Suprafata aferenta zonei institutiilor si serviciiloreste de 0,150 ha, respectiv 4,57% din 

intravilan pentru amplasarea si dezvoltarea unor activitati de interes public.  
 
Zona spatiilor plantate, agrement si sportare o suprafata de 0,10 ha, respectiv 3,05% din 

intravilan, reprezentata de plantatii de protectie a cailor de comunicatii. 
 
Zona afectata functiunilor de gospodarie comunala si cimitire la fel ca in majoritatea 

localitatilor comunei, nici la Grosi nu exista cimitir. Dotarile de gospodarie comunala sunt deasemenea 
absente. 
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Terenurile agricole din intravilan, pasuni si fanete, reprezinta o suprafata este de 1,650 ha 
(50,30%).  

 

2.7.1.9. Localitatea Valea Mare – Situatia existenta 

ZONE FUNCTIONALE SAT VALEA MARE 
Existent 

ha % 

Locuinte si functiuni complementare 1.550 47% 
Institutii si servicii de interes public 0.500 15% 
Gospodarire comunala 0.000 0% 
Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.000 0% 
Paduri 0.000 0% 
Cai de comunicatie rutiera 0.000 0% 
Arabil 1.280 38% 
Vii, livezi 0.000 0% 
Pasuni, fanete 0.000 0% 
Ape 0.000 0% 

TOTAL INTRAVILAN 3.330 100% 

 

Localitatea Valea Mare este constituita din19 trupuri izolate: 

TRUPURI satul Valea Mare Suprafata (ha) 

Trup 1 0.200 
Trup 2 0.040 
Trup 3 0.200 

Trup 4 0.060 
Trup 5 0.080 
Trup 6 0.500 

Trup 7 0.200 
Trup 8 0.270 
Trup 9 0.180 

Trup 10 0.200 

Trup 11 0.200 
Trup 12 0.100 
Trup 13 0.100 

Trup 14 0.100 
Trup 15 0.100 
Trup 16 0.200 

Trup 17 0.200 
Trup 18 0.200 
Trup 19 0.200 
TOTAL 3.330 
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Zonificare functionala la nivelul satului Valea Mare: 

 
Zona de locuinte si functiuni complementare ocupa o suprafata de 1,550 ha respectiv 

46,55% din total intravilan. Structura spatiului  construit  este inegala, mai densa in partea de sud si mai 
rarefiata in partea de nord a localitatii. Nu se dispune de o trama stradala , gospodariile fiind raspandite 
in lungul drumului DJ 107U, la distante mari. 

 
Suprafata aferenta zonei institutiilor si serviciilorreprezinta o suprafata de 0,50 ha, 

ponderea in intravilan este de 15,02% din intravilan. 
 
Zona afectata functiunilor de gospodarie comunala si cimitire la fel ca in majoritatea 

localitatilor comunei, nici la Valea Mare nu exista cimitir. Dotarile de gospodarie comunala sunt 
deasemenea absente. 

 
Terenurile agricole din intravilan, pasuni si fanetereprezinta o suprafata este de 1,280 ha 

(38,44%).  
 

2.7.1.10. LocalitateaViezuri – Situatia existenta 

ZONE FUNCTIONALE SAT VIEZURI 
Existent 

ha % 

Locuinte si functiuni complementare 0.810 59% 

Institutii si servicii de interes public 0.100 7% 

Gospodarire comunala 0.000 0% 

Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 7% 

Paduri 0.000 0% 

Cai de comunicatie rutiera 0.000 0% 

Arabil 0.000 0% 

Vii, livezi 0.060 4% 

Pasuni, fanete 0.300 22% 

Ape 0.000 0% 

TOTAL INTRAVILAN 1.370 100% 
 

Localitatea Viezuri este formata din 6 trupuri izolate: 

TRUPURI satul Viezuri Suprafata (ha) 
Trup 1 0.460 

Trup 2 0.150 
Trup 3 0.100 
Trup 4 0.400 
Trup 5 0.080 

Trup 6 0.180 
TOTAL 1.370 
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Zonificare functionala la nivelul satului Viezuri: 

 
Zona de locuinte si functiuni complementare ocupa o suprafata de 0,810 ha respectiv 

59,12%, din total intravilan. Structura spatiului  construit  este inegala, cu constructii raspandite pe 
intreg teritoriul localitatii. Nu se dispune de o trama stradala, gospodariile fiind raspandite pe versantii 
ce marginesc valea Curpenilor la confluenta acesteia cu valea Lazului. 

 
Suprafata aferenta zonei institutiilor si serviciilorreprezintao suprafata de 0,10 ha respectiv 

7,30% din intravilan. 
 
Zona spatiilor plantate, agrement si sportare o suprafata de 0,100 ha, respectiv 7,30% din 

intravilan, ocupate de plantatii de protectie a drumurilor. 
 
Zona afectata functiunilor de gospodarie comunala si cimitire la fel ca in majoritatea 

localitatilor comunei, nici la Viezuri nu exista cimitir. Dotarile de gospodarie comunala sunt 
deasemenea absente. 

 
Terenurile agricole din intravilan, pasuni si fanete, constituie o suprafata este de 0,360 ha 

(7,30%).  
 
 Bilantul teritorial al situatiei existente la nivel de UAT se prezinta astfel: 

ZONE FUNCTIONALE 
Existent 

ha % 

Locuinte si functiuni complementare 14.900 45% 

Institutii si servicii de interes public 5.150 16% 

Gospodarire comunala 0.900 3% 

Spatii verzi, agrement, sport, protectie 2.200 7% 

Paduri 0.090 0% 

Cai de comunicatie rutiera 1.180 4% 

Arabil 0.300 1% 

Vii, livezi 0.670 2% 

Pasuni, fanete 7.680 23% 

Ape 0.025 0% 

TOTAL INTRAVILAN 33.095 100% 
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2.8. Zone cu riscuri naturale 
 
 Fenomenele geografice de risc sunt intelese ca evenimentele naturale extreme (induse sau nu 
antropic) care depasesc capacitatea imediata de contracarare si adaptare a societatii umane. 
Prin definitie, riscul natural nu poate fi inteles in afara relationarii omului cu anumite evenimente pe 
care nu le poate controla, implicand, totodata, initiativa si libertatea de decizie a fiintei umane (White, 
1974). 

Alunecari de teren 

 
In perimetrul administrativ-teritorial al comunei Ceru Bacainti apar o serie de alunecari de teren de 
ultima generatie (active sau cu diferite grade de stabilitate) in zona localitatilor Bulbuc-Fantanele, in 
Dealul Cornilor (850.0), in versantul sau sudic, in versantul stang (cu orientare nord-nord-vestica) al 
paraului Valea Mare, in versantul nord-vestic al Dealului Zapodia (786.8). 
Astfel de alunecari de teren mai apar in zona localitatii Valea Mare, sub Varfu Carga (699.0), dezvoltate 
spre sud-vest de acesta, in zona localitatii Grosi, in versatul stang al vaii Osoliului (cu expunere sud-
vestica), in zona localitatii Cucuta, in versantul sud-vestic al vaii omonime. 
Pentru preintampinarea acestora sunt necesare studii geotehnice si hidrogeologice apoi lucrari de 
corectari de panta si curs a versantilor impaduriri sau zidiri de sprijin. 

Eroziuni de suprafata apar pe suprafete restranse de teren, in general pe cele cu panta 
accentuata si ocupate de pasuni. Acestea nu prezinta un risc deosebit dar continuarea exploatarii 
necorespunzatoare va genera in timp focare de instabilitate mai ales in zona terenurilor agricole. 
Fenomenul se manifesta mai frecvent pe cursul mijlociu al paraului Curpeni si paraul Bacainti, pe malul 
stang. 

Dislocari de straturi si caderi de pietre  reprezinta fenomene relativ de mica anvergura care 
afecteaza drumul comunal ce strabate localitatea Ceru Bacainti catre Bacainti, la iesirea din localitate. 
Este afectat de asemeni si drumul comunal DC60 la iesire din Curpeni. Abrupturile create in 
formatiunile de gresii sunt instabile producandu-se prabusiri.   

 

Zone inundabile 

Vaile torentiale suntin principal in cursul superior al vailor Bacainti si Curpeni pe afluientii 
acestora: v. Dealului, Valea Mare, v.Osoiu, paraul Leucii, Paraul Pivnitii, Paraul Barlea, paraul Purcaret, 
paraul Viezuri. Prin decolmatarea si adancirea lor, regularizari de curs sau ruperi de panta se pot atenua 
efectele negative.   

Ogasele si ravenele sunt produse ale degradarii terenurilor, care s-au format initial pe carari 
facute de animale sau pe drumuri de car, dupa care s-au adancit si extins ca suprafata.  Este necesara 
corectarea pantelor si impadurirea acestora pentru a se evita adancirea si extinderea lor. Fenomenul  
este prezent mai ales pe partea dreapta a Muresului, pe platoul inalt de deasupra viilor. 

Inundatiile apar frecvent primavara cand ploile mai indelungate se asociaza cu topirea 
accelerata a stratului de zapada. Din aceasta categorie fac parte inundatii care apar pe vai in al caror 
regim hidrologic apar si secvente torentiale cum ar fi: valea Dealului, Valea Mare, valea Osoiului, paraul 
Lencii, paraul Pivnitei, paraul Barlea, paraul Cucaret, paraul Viezuri (pagube mai mari fiind inregistrate 
pe valea Osoiului si pe paraul Viezuri). Inundatii temporare se mai pot produce si pe unele zone relativ 
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restranse ale vailor principale Cerului si Curpeni, in sectoarele care inca nu au fost regularizate si/sau 
indiguite.  

Ca masuri de protectie contra inundatiilor (produse la aparitia debitelor lichide de viitura, in 
zonele de albie majora/lunca ale principalelor cursuri de apa din perimetrul administrativ-teritorial al 
comunei Ceru Bacainti se recomanda executarea de lucrari de regularizare si/sau de indiguire a 
cursurilor de apa in sectoarele expuse unor asemenea riscuri impreuna cu lucrari de 
calibrare/recalibrare permanenta a sectiunilor de drenaj ale vailor in cauza.  

Eroziuni de maluri se manifesta, atat pe cursul vaii Cerului cat si, pe cursul mediu-inferior al 
principalului sau afluent, valea Curpeni; vai partial regularizate sau in curs de regularizare.  

Zonele mlastinoase sau cu exces de umiditate sunt cuprinse in zonele inundabile ale Bacainti din 
cauza reliefului plat si lipsit de scurgere. Deoarece terenurile sunt neproductive sunt necesare lucrari de 
drenare, in special in zona de lunca in aval de Ceru Bacainti, in masura in care sunt afectate caile de 
circulatie 

Zone afectate de inundatii1 

Afectata de inundatii :  
Lucrari de aparare 
existente pe raza 

localitatii 
Din revarsari Din scurgeri de pe versanti Obiective aflate in 

zone de risc la 
inundatii 

- pr. Bacainti 

- pr. Curpeni 

- Valea Dumbravitei 
- Valea Bolovanestilor 
- Valea Grosilor 
- Valea Dealului 

- - 

 

Inventarierea constructiilor si a obiectivelor din zone inundabile din comuna Ceru Bacainti2 

Cursul de apa Obiective aflate in zone de risc la inundatii Lucrari hidrotehnice de 
aparare existente 

- pr. Bacainti -33 case 
-Scoala cu clasele I-VIII Ceru -Bacainti 
-Primarie 
-1 podet 

- 

- pr. Curpeni -14 case 
-6 km DC 60 
-1 km Retele electrice 

- 5 ha Arabil 

 

- Valea Dealului -3 ha teren agricol si paduri  

                                                           
 
1 Sursa- Planul de analiza si acoperire riscuri jud. Alba 
2 Sursa- Planul de analiza si acoperirer riscuri jud. Alba 
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Cursul de apa Obiective aflate in zone de risc la inundatii Lucrari hidrotehnice de 
aparare existente 

- Valea Pivnitii -5 case , 
-4ha fanete 

 

- Valea Osoiului -3 case , 
-2 ha teren pasune 

 

- Valea Leucii -10 case 
-5ha pasune 

 

- Valea Birlea -6 case , 
-2 ha teren intravilan 

 

- Valea Porcaret -15 case , 
-5 ha fanat 

 

- Valea Viezuri -3 case , 
-2 ha teren fanat 

 

- Valea Mare -12 case 
-4 ha pasune 

 

 

Aparitia de noi zone inundabile este in stransa legatura cu factorii de risc determinanti pentru 
producerea inundatiilor, in principal pe albiile cursurilor de apa neregularizate sau necuratate, obstacolele 
in calea viiturilor, cantitatile de precipitatii inregistrate, zestrea de zapada si gradul de umectare a solului.  

 
Zonele planificate a fi inundate controlat- in comuna Ceru Bacainti  nu exista zone care sa poata fi 

utilizate pentru inundare dirijatain situatii deosebite. 

 

 

2.9. Echiparea edilitara 

2.9.1. Gospodarirea apelor 

Comuna Ceru Bacainti este strabatuta de la nord la sud,  de doua parauri (vai) principale, care au 
confluenta in sudul localitatii Ceru Bacainti, de unde curg mai departe pana la varsare in raul Mures, pe 
teritoriul localitatii Bacainti. Valea Mareporneste din nordul teritoriului comunei, din localitatea 
Fantanele, adunand toate vaile mai mici si torentele din localitatile: Fantanele, Valea Mare, Grosi, 
Bolovanesti, Cucuta, Dumbravita,Ceru Bacainti. Valea Curpenilor din localitatea Bulbuc, in nord-estul 
teritoriului comunei si colecteaza toate vaile mici si paraiele din localitatile Bulbuc, Viezuri, curpeni si 
partial Ceru Bacainti.  Confluenta cu Valea Mare se face in sudul localitatii Ceru Bacainti. In perioadele 
secetoase, de cele mai multe ori aceste vai sunt secate, din acest motiv apa nu poate fi colectata si 
utilizata pentru nevoile populatiei. Apa potabila se asigura doar din fantani individuale, multe din ele 
ramanand fara apa in perioadele secetoasa, locuitorii fiind nevoiti a asigura necesarul de apa pentru ei si 
animalele din gospodarie de le distante mari, din lunca celor doua vai principale, respactiv Valea Mare si 
Valea Curpenilor. 
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2.9.2.  Alimentarea cu apa 

In prezent localitatile apartinatoare comunei Ceru Bacainti nu dispun de apa potabila in sistem 
centralizat. Acest lucru a fost imposibil de realizat datorita lipsei izvoarelor cu debit suficient de mare 
sau a vailor cu debit permanent care ar putea fi captate. Pe de alta parte datorita faptului ca densitatea 
de locuitari este foarte scazuta si in plus, locuintele sunt amplasate marea majoritate pe dealuri si culmi 
cu cote geodezice inalte, ne fiind grupate pe vai.Asigurarea apei potabile se face din sursa proprie 
fiecarei gospodarii, respectiv fantani. Panza freatica este aproape de suprafata, din acest motiv cele din 
dealuri seaca in perioadele secetoase, iar cele din vai sunt afectate de sursele de poluare din jur si chiar 
de inundare la umflarea vailor in perioada cu precipitatii abundente.  

In perioadele secetoase, locuitorii sunt nevoiti a asigura necesarul de apa pentru ei si animalele 
din gospodarie de le distante mari, din lunca celor doua vai principale, respactiv Valea Mare si Valea 
Curpenilor. 

Nu exista rezerva sau rezervoare de acumulare cu apa  care sa asigure Apa pentru stins incendii 
este pe teritoriul comunei. Cea mai apropiata sursa de apa de acest fel fiind Raul Mures, la cca 4 km sud 
de centrul administrativ al comunei. 

 

2.9.3.  Canalizarea 

Canalizarea menajera 

 Pe teritoriul localitatii nu exista un sistem de retele de canalizare.  Apele uzate menajere sunt 
colectate local, la fiecare obiectiv sau locuinta, in parte, in fose septice vidanjabile proprii (pentru 
obiectivele publice) sau latrine uscate.    
Canalizarea pluviala 

 Apele pluviale din comuna nu sunt colectate prin nici un fel de rigole amenajate. Din acest motiv,  
apele meteorice produc degradari ale terenurilor si drumurilor locale.  
 

 Disfunctionalitati 
1. Alimentarea individuala cu apa potabila nu asigura in mod constant si la nivelul necesar toti 

potentialii consumatori casnici din localitatile componente. Sunt multe case care resimt puternic lipsa 
apei potabile.  

2. Canalizarea apelor menajere 

Fosele septice existente si latrinele uscate nu realizeaza o epurare eficienta a apelor menajere. 
Din acest motiv, exista permanent pericolul infestarii apei freatice si deci a fantanilor. Nu exista un 
sistem centralizat pentru colectarea si epurarea apelor uzate. 

 

2.9.4. Alimentarea cu energie electrica 

Consumatorii de pe teritoriul comunei Ceru Bacainti, atat cei casnici cat si cei publici, sunt 
alimentati cu energie electrica din Sistemul Energetic National si instalatiile energetice ale SC Electrica 
SA, respectiv ale CDEE Cugir, printr-o linie de 20 KV care se ramifica pe cele doua vai din teritoriul 
comunei. Prin nord-est, pe teritoriul localitatii Bulbuc, linia electrica de 20 KV face jonctiunea cu una 
similara de pe teritoriul localitatii vecine, Racatau. 

Consumatorii de energie electrica sunt: 
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- consumatori casnici, alimentati prin linii de distributie aeriene de 0,4 KV  in zonele cu 
case individuale de locuit. 

- Iluminatul public, realizat cu lampi montate pe stalpi proprii sau utilizati in comun cu 
retelele de distributie in zona centrala si din distributia aeriana in zonele de case.  

Linia de 20 KV este aeriana, pe stalpi din beton. Aceasta intra pe teritoriul comunei dinspre 
localitatea Bacainti, comuna Sibot. Traseul acestei linii urmareste Drumul DJ 107U, pana in localitatea 
Bulbuc, de unde trece pe teritoriul localitatii Racatau. Din aceasta linie sunt racordate posturile  de 
transformare din localitatile: Ceru Bacainti (doua posturi), Bolovanesti, Valea Mare (doua posturi), 
Bulbuc (doua posturi), Curpeni (din ramificatia liniei de pe Valea Curpeni.  Din linia de 20 KV urmeaza a 
fi racordat releul de telecomunicatii TELECOM , iar in viitor, releul RCS-RDS. 

Din posturile de transformare pleaca retele de distributie de JT (0,4 kV) la care sunt racordati 
consumatorii casnici, obiectivele social culturale, agenti economici si iluminat public. Alimentarea 
acestora se face din retele aeriene cu conductoare neizolate, montate pe stalpi din beton sau lemn. 
 Traseul liniilor de 20 KV aeriene si amplasarea posturilor de transformare sunt prezentate in 
plansa cu utilitati a PUG. 
  

Disfunctionalitati 
 Necesarul de energie este asigurat din retelele si posturile de transformare existente momentan. 
Exista insa zone cu locuinte care nu au asigurate retele de distributie de energie electrica. Aceste zone 
sunt: localitatea Viezuri, cu 7 locuinte, complet lipsita de electricitate si doua zone din localitatea 
Dumbravita, cuprinzand cca 10 gospodarii. Pentru acestea sunt necesare extinderi ale retelelor de 
distributie atat ale liniei de 20 KV pana in localitatea Viezuri, cat si posturi noi de transformare si linii de 
distributie de 0,4 KV. Racordarea noilor consumatori se face doar in baza unui Aviz de racordare solicitat 
furnizorului. 
Propunerea a fost facuta avand in vedere situatia actuala a consumatorilor. In functie de evolutia 
dezvoltarii zonei, va fi stabilita concret necesitatea extinderii distributiei si/sau se vor crea noi posturi 
de transformare.  

 

2.9.5. Telefonie si televiziune prin cablu 

Telefonia este asigurata, printr-un  cablu cu fibra optica, montat pe traseul liniei de 20 KV pana 
la releul TELEKOM, ce va asigura si telefonie mobila. In viitor telefonia mobila  si cea de TV in cablu si 
date vor fi asigurate si de catre un releu RDS-RCS 
Exista putine zone neacoperite, defavorizate de relieful accidentat. 
 Antenele parabolice individuale asigura la ora actuala  receptia posturilor TV  in comuna. 

2.9.6. Alimentarea cu caldura 

La ora actuala incalzirea locuintelor si a altor imobile se face descentralizat, cu sobe pe lemne la 
case individuale, centrale termice individuale functionand pe combustibili solizi.  Acest tip de incalzire, 
individuala, este caracterizat prin costuri investitionale mai mari, dar si randamente superioare de 
utilizare a combustibililor. 
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2.9.7. Alimentarea cu gaze naturale 

In comuna Ceru Bacainti nu exista retea de distributie a gazelor  naturale. 

2.9.8. Gospodaria comunala 

Colectarea, transportul si depozitarea in conditii improprii a deseurilor menajere duce la 
poluarea mediului inconjurator, respectiv la degraderea si poluarea solului, a apei si a aerului. 
Activitatea nu este realizata de catre o firma specializata. Nu exista spati comune destinate pentru 
depozitare si sortarea deseurilor menajere. Deseurile din fiecare gospodarie sunt depozitate la 
platformele individuale de gunoi menajer si de grajd. 

In Comuna Ceru Bacainti exista  cimitire, grupate in jurul bisericilor din fiecare localitate 
componenta.  
 

2.10. Probleme de mediu 
 Disfunctionalitati - prioritati de mediu. Probleme de mediu 

2.10.1. Disfunctionalitati privind zonarea utilizarii teritoriului pe folosinte 
(construite, terenuri agricole, silvice, permanent sub ape, etc) 

 Fiind zona de munte, ponderea cea mai mare a suprafetei administrative este ocupata de pasuni, 
fanete si paduri. Arabilul nu detine decat o suprafata de 304,47 ha. Un alt aspect identificat este faptul ca 
multe terenuri libere sunt lasate in paragina, tufaris si maracinis in suprafata de 83.86 ha. 

  

2.10.2. Identificarea surselor de poluare cu pericol pentru populatie, vegetatie si 
animale 

 Apa, element indispensabil vieții și activității omului, se constituie într-un important indicator al 
aprecierii gradului de civilizație și al posibilităților de dezvoltare pe care o localitate le oferă locuitorilor 
săi. 

Ca urmare, cercetările privind conditiile de viată ale populatiei, pun un accent deosebit pe rolul apei 
în viata localitătilor și a oamenilor. În acest sens, relatia apa– calitatea vietii este evidențiată, din punct de 
vedere socio-economic, și prin intermediul unor indicatori, atât obiectivi, cât și subiectivi, care privesc: 
accesul localitătilor și al populatiei la sursele de apa, consumul de apă, calitatea apei, influența apei 
asupra stării de sănătate a populatiei, percepția populației privind alimentarea cu apă. 

În conditiile nerespectării normelor de igienizare a apei potabile, aceasta poate constitui un 
important factor de îmbolnăvire pentru populație. 

Principalii factori susceptibili de o eventuală poluare a apei sunt: 

- Poluarea cu nitrați care provine mai ales din agricultură. Azotul este element esential pentru viață 
și în ape suferă foarte multe procese chimice și biochimice. Apare mai ales ca azotat, azotit, amoniu, azot 
gazos și cel fixat în compusi organici, grupe între care există continuu transformări/ tranzitări, formându-
se "ciclul azotului". Excesul duce la eutrofizare, contaminarea acviferelor, posibila afectare a sănătății 
umane: methemoglo- binemie la copii, cancer gastric, etc. 
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Sursele de azotați în ape sunt naturale și antropice. Sursele naturale sunt în precipitații: oxizi de 
azot din atmosferă, produsi de fulgere și de arderea combustibililor fosili; aportul prin spălarea din roci și 
cenusa de vegetatie arsă ajunsă în apă; nitrificarea amoniului (prin microorganismele nitrosomonas și 
notrosococcus) și a nitriților (prin nitrobacter); izvoare în urma dizolvării lor la adâncime în roci (nitratul 
având solubilitate crescută în ape); eroziunea solurilor ce contin azotat. Aceste surse "naturale" sunt 
adesea, indirect tot antropice. Surse antropice "directe" sunt cele punctiforme (deversări de ape uzate 
continând azotați) și difuze, în principal azotatii proveniti din agricultură, din îngrășămintele chimice și din 
îngrășămintele naturale- gunoi de grajd- aplicate pe câmpuri, sau de la latrine. 

Evacuări necontrolate de ape uzate menajere provenite de la locuinţele colective sau individuale 
situate de-a lungul cursurilor de apă.  

În prezent, localitățile aparținând comunei Ceru Băcăinți nu dispun de sistem centralizat de 
alimentare cu apă potabilă si de canalizare.  

Alimentarea cu apă a populației se face din puțuri proprii fiecărei gospodării, puțuri care asigură 
necesarul de apă în condiții calitativ satisfăcătoare.  

Principalele institutii publice si o mică parte a populatiei au rezolvată canalizarea apelor uzate 
menajere, local, cu fose septice vidanjabile sau latrine uscate.  

Apele meteorice nu sunt colectate prin intermediul rigolelor de pe marginea drumurilor, acestea 
producând degradări ale îmbrăcăminții drumurilor cu fiecare ploaie. 

Principalele procese de degradare a solului sunt: eroziunea, degradarea materiei organice, 
contaminarea; salinizarea, compactizarea, pierderea biodiversitătii solului, scoaterea din circuitul agricol, 
alunecările de teren și inundatii. 

Pe teritoriul comunei Ceru Băcăinți nu sunt înregistrate depăşiri ale pragurilor de alertă sau 
interventie fată de limitele prevazute in Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind 
evaluarea poluarii mediului. 

Asigurarea salubritătii în comună se desfăsoară cu forte proprii, în sistem gospodăresc. În localitătile 
comunei nu sunt amenajate rampe de gunoi și nici sisteme de colectare. 

 

 

2.10.3. Calitatea factorilor de mediu: sol, aer, apa, vegetatie, cu marcarea 
zonelor poluate, a terenurilor degradate, etc 

 
 Calitatea apei  

Pânza freatică este situată la mică adâncime, fiind foarte ușor afectată de sursele de poluare 
prezente în zonă. Probleme deosebite apar în perioadele de ploi abundente, atunci când pânza freatică 
este influentată de cota apelor de suprafată. Localitătile amplasate pe terenuri mai înalte sunt supuse mai 
putin acestui fenomen. 

Nu se face monitorizarea apei freatice în comuna Ceru Băcăinți. Analizele efectuate pentru apa 
fântânii care alimentează Școala Generală din comună arată o calitate buna a apei și încadrarea 
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parametrilor analizati în limitele de potabilitate reglementate. 

Conform informatiilor de la Directia de Sănătate Publică Alba, în perioada 2013-2014 nu s-au 

înregistrat neconformităti cu impact asupra stării de sănătate datorată calitătii apei și nici epidemii 

hidrice. 

 
Calitatea aerului 

La nivelul comunei Ceru Băcăinți, calitatea aerului este influențată de:  

- pulberi și gaze rezultate din consumul de energie bazat pe arderea combustibililor lemnosi pentru 
sisteme locale de încalzire; 

- culturi agricole si zootehnia; 

- posibil, influenta activitatilor industriale derulate in localitatile invecinate. 

Pe teritoriul comunei Ceru Băcăinti nu există si nici nu au existat surse istorice de poluare care să 
depaseasca limitele la emisii impuse prin normele de mediu în vigoare.  

 

Calitatea solului 

Principalele procese de degradare a solului sunt: eroziunea, degradarea materiei organice, 
contaminarea; salinizarea, compactizarea, pierderea biodiversitătii solului, scoaterea din circuitul agricol, 
alunecările de teren și inundatii. 

Cauze ale poluării solului:   

- poluarea cu reziduuri zootehnice: în gospodăriile ţărăneşti reziduurile zootehnice, respectiv 
gunoiul de grajd, sunt folosite în urma unui proces de fermentare drept îngrăşământ natural care, folosit 
după normele din Codul de Bune Practici Agricole nu are efecte asupra calităţii solului. Are în schimb 
efecte dăunatoarea asupra solulului cu influențe asupra apei freatice pe perioada depozitării temporare, 
până la maturare, dacă suprafața pe care se depoziteaza dejecțiile nu este izolata corespunzator. 

Pe teritoriul comunei nu sunt identificate situri contaminate. 

Pe teritoriul comunei Ceru Băcăinți nu sunt înregistrate depăşiri ale pragurilor de alertă sau 
interventie fată de limitele prevazute in Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind 
evaluarea poluarii mediului. 

 

Zgomotul si vibratiile 

În comuna Ceru Băcăinți nu exista surse semnificative de zgomot si vibratii. Traficul rutier,  
principala sursă de zgomot si vibratii în comunităti, nu reprezintă încă un factor de disconfort pentru 
populație, transporturile fiind în general, efectuate cu mașini mici și cu frecvență redusă. 

 Pe raza teritoriului administrativ al comunei Ceru Bacainti se întâlnesc următoarele categorii de 
drumuri: 

drumuri de interes judeţean: 
- drumul judetean DJ 107U : Bacainti (DJ 107A) – Ceru Bacainti - Valea Mare – Bulbuc – DC 60, drum 

ce urca pe valea Cerului 
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drumuri de interes comunal:  
 - drumul cumunal DC 60 : Bulbuc (DJ 107U) - Viezuri – Curpeni – Ceru Bacainti ( DJ 107U) pe valea 

Curpeni. 
drumuri de interes local:  
- drumuri satesti pe teritoriul fiecarei localitati, incepand cu DS 1 si terminand cu DS 24 
 Înafara drumurilor clasate, pe teritoriul administrativ al comunei Ceru Bacainti mai există drumuri 

vicinale si  locale, care asigura accesul la grupurile de gospodarii, precum şi drumuri de exploatatie 
agricola  şi drumuri forestiere. 

Pe teritoriul comunei nu sunt cai feroviare, accesul la calea ferata se poate face la halta  Sibot si 
Aurel Vlaicu. 
 

2.10.4. Prioritati in interventie 

Cu toate cănivelul poluării în comuna Ceru Băcăinți este redus, sunt de remarcat unele aspecte 
asupra cărora ar trebui sa se acorde atentie: 

- menţinerea distanţelor adecvate între amplasamentele industriale sau de servicii propuse şi zone 
rezidenţiale, clădiri şi zone de utilitate publică, complexe comerciale, zone de servicii, căi principale 
rutiere, zone de recreere şi zone protejate de interes şi sensibilitate deosebite; 

- menținerea zonelor de protectie de 5 m de-a lungul cursurilor de apă; 
- pentru evitarea poluării apelor și solului cu nitrați proveniți din activități zootehnice- se propune 

realizarea unei platforme comunale pentru depozitarea dejecțiilor animaliere conform Codului de Bune 
Practici Agricole; 

- se recomandă colectarea și depozitarea gunoiului de grajd pe platforme betonate, amplasate la 
distanțele prevăzute de normative față de locuinte și față de sursele de apă potabilă. De asemenea, 
dejectiile lichide vor fi colectate în bazine betonate. Această măsura va fi obligatorie în cazul fermelor cu 
mai mult de 5 capete de vite; 

- menținerea și marcarea perimetrelor de protecție din jurul surselor de apă potabilă din comună; 
- organizarea unor puncte de colectare dotate cu containere pe care să le transporte la centrul de 

comună, de unde acestea să poată fi ridicate de către operatorul de salubritate cu care se va face 
contract. 

 

2.11. Disfunctionalitati  (la nivelul teritoriului administrativ) 

2.11.1. Dezechilibre in dezvoltarea economica 

Agricultura și creșterea animalelor este principala activitate economică desfașurată în comuna Ceru 
Băcăinți, practicată pe întreg teritoriul administrativ. Potențialul economic al comunei, din punctul de 
vedere al practicării agriculturii, este destul de ridicat, situându-se peste media pe județ în ceea ce 
priveste zootehnia. 

Se practică în mai mică măsură cultivarea pământului și în mai mare măsură creșterea animalelor. 
Distribuția culturilor agricole se face în funcție de relief și altitudine, zonele mai joase fiind afectate 
culturii cerealelor, cartofilor și legumelor, culturi mai restrânse, iar cele mai înalte- pomiculturii. Calitatea 
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solurilor este slabă, lucru ce conduce la o importanță redusă a agriculturii (cultivării cerealelor) în 
economia comunei. 

O pondere însemnată o dețin pășunile și fânețele. Această stare de fapt indică situarea favorabilă 
a comunei în zona creșterii animalelor. Creșterea animalelor este practicată pe întreg teritoriul comunei, 
în special în sistem gospodăresc, în gospodăriile individuale ale populației. 

Prelucrarea lemnului reprezinta o traditie pentru locuitorii acestor meleaguri, dar, neexistand 
resurse de dezvoltare a afacerilor bazate pe exploatarea lemnului, aceasta materie prima nu este utilizata 
eficient, foarte multe gospodarii rezumandu-si activitatea la prelucrarea primara a lemnului, fara a ajunge 
la un produs finit. Situatia actuala este agravata si de problemele legate de administrarea fondului 
forestier si degradarile de mediu ca: defrisarile si despaduririle irationale ale unor suprafete de padure , 
lipsa accesibilitatii pe intreaga suprafata a fondului forestier si productivitatea slaba a padurilor. 

Potentialul turistic este impresionant, dar neexploatat suficient pana la ora actuala din cauza unei 
infrastructuri si a utilitatilor extrem de precare si a absentei surselor de finantare adecvate. 

 

2.11.2. Probleme sociale rezultate din perturbarile in ocuparea fortei de munca 
existente, structura necorespunzatoare a locurilor de munca fata de 
resursele si nevoile localitatilor 

Lipsa locurilor de munca reprezinta o problema sociala majora cu care se confrunta comunitatea 
locala din comuna Ceru Bacainti.  

Din punct de vedere al numarului de salariati antrenati in fiecare sector, profilul comunei Ceru 
Băcăinţi este unul tertiar, existand doar angajati remunerati de la bugetul de stat, in numar de 22. 

La ora actuala, pe teritoriul localitatii exista o singura firma cu activitate care nu are angajati, ceea 
ce inseamna ca administratorii si/sau asociatii sunt cei care presteaza munca. 

 

2.11.3. Conditii nefavorabile ale cadrului natural necesar a fi remediate prin 
lucrari hidrotehnice, hidroameliorative si antierozionale 

În zona comunei Ceru Băcăinți, riscurile naturale cărora trebuie să li se acorde o atenție specială 
sunt riscurile geomorfologice: inundații și alunecări de teren.  

Sunt necesare astfel lucrari de imbunatatiri funciare prin stabilizarea terenurilor supuse 
fenomenelor de alunecare sau caderi de pietre, precum si lucrari de prevenire a inundatiilor. 

Vor fi necesare lucrari de captare si drenare a apelor, decolmatari a vailor si regularizarea 
cursurilor de apa, protectia malurilor si indiguiri. 

 

2.11.4. Necesitatea protejarii unor zone cu potential natural valoros, situri sau 
rezervatii de arhitectura si arheologie 

Pentru zonele cu potential arheologic deosebit, se  propune conservarea in situ in cazul celor doua 
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situri arheologice de la Piatra Mare si Piatra Mica. 

 

2.11.5. Nivelul de poluare/ degradare constatat in unele zone 

În ceea ce privește riscul de poluare datorat activitatilor umane este de semnalat riscul poluării cu 
nitrați proveniți din surse agricole a stratului acvifer freatic din care localnicii se alimenteaza cu apă. 
Pentru prevenirea acestui risc se recomandă prevederea de locații pentru realizarea de platfome 
impermeabile pentru gunoiul de grajd și respectarea perimetrelor de protecție din jurul surselor de apă. 

 

2.11.6. Disfunctionalitati generate de insuficienta sau absenta unor institutii 
publice 

Localitatea este echipata cu unitati de educatie si invatamant, multe dintre ele nefunctionale. 
Sistemul sanitar este deficitar. Exista un singur medic care deserveste populatia de 2.609 locuitori in 
cadrul unui spatiu din incinta primariei. 

 

2.11.7. Aspecte critice privind organizarea circulatiei si a transportului comun 

Drumul judeţean, drumul comunal şi drumurile  satesti, care deservesc în prezent teritoriul 
comunei Ceru Bacainti acoperă în mare parte necesităţile actuale de trafic dar numai sub aspect 
cantitativ. 

Din punct de vedere calitativ numai parţial drumul judeţean  DJ 107U si drumul comunal DC 60 
prezintă condiţii bune de confort şi trafic, restul sunt total necorespunzătoare, în special în ceea ce 
priveşte sistemul rutier şi elementele geometrice în plan şi profil longitudinal. 

Pe toate categoriile de drumuri  se remarcă existenţa unor tronsoane unde lipsesc acostamentele, 
fâşiile de siguranţă, parapeţii, lucrările de artă. Pe drumurile satesti lipsesc marcajele rutiere. 

 Se remarcă lipsa lucrărilor de întreţinere care să asigure viabilitatea lucrărilor de artă, precum şi 
colectarea şi evacuarea apelor pluviale din zona drumurilor.  

Pe drumul judeţean DJ 107U este un tronson de 6100m care necesită modernizarea acestuia 
deoarece pe timp ploios este aproape impracticabil. Tot în aceeaşi situaţie sunt şi drumurile satesti , 
locate şi  de exploatatie agricola si forestiere. 

În ceea ce priveşte străzile, o bună parte dintre ele, sunt într-o stare mediocră. Majoritatea sunt 
înguste iar suprafaţa carosabilă este foarte deteriorată. O parte din ele sunt din pământ cu pante abrupte 
astfel pe timp ploios sau friguros fiind foarte greu accesibile. 

Alte aspecte critice privind desfăşurarea circulaţiei pe drumurile din zonă: 

- lipsa generală a marcajelor şi indicatoarelor de circulaţie; 
- lipsa lucrărilor periodice de întreţinere a lucrărilor de artă şi a sistemelor de colectare şi 

evacuare a apelor pluviale din zona drumului. 

Comuna Ceru Bacainti are accesul la calea ferata la prin  halta  Sibot si Aurel Vlaicu. 
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2.11.8. Aspecte legate de gradul de echipare edilitara a localitatii in raport cu 
necesitatile populatiei 

Localitatea nu dispune de un sistem centralizat de canalizare. Apele uzate menajere din localitate 
sunt evacuate direct in paraurile din localitatile aferente. 

 

2.11.9. Necesitati si optiuni ale populatiei 

In Studiul Sociologic sunt prezentate asteptarile populatiei de la noul PUG: să ofere soluţii viabile 
pentru rezolvarea principalelor probleme cu care se confruntă comuna în prezent. Există aşadar o 
aşteptare socială destul de clară cu privire la felul în care noul P.U.G ar trebui să contribuie la creşterea 
calităţii vieţii de aici. 

Toţi liderii comunităţii sunt de acord atunci când semnalează o serie de probleme care afectează 
grav comunitatea: îmbătrânirea populaţiei, alimentarea cu apă a comunei, dezvoltarea infrastructurii, 
iluminatul public şi privat. Îmbătrânirea populaţiei şi depopularea comunei sunt fenomene resimţite acut 
de către liderii comunităţii, care consideră că acestea au fost generate de condiţiile grele de viaţă de până 
acum. Lipsurile de la nivelul serviciilorde bază (apă, curent electric, sănătate), infrastructura deficientă, 
traiul bazat pe subzistenţă (venitul din gospodării, lucrarea pământului şi creşterea animalelor) au făcut 
ca tot mai mulţi tineri să plece şi să se stabilească în oraşele învecinate căutând condiţii de viaţă mai 
bune.  

Alimentarea cu apă este o pronlemă gravă cu care se confruntă în prezent comunitatea. Nu exită 
reţea de apă şi dintotdeauna oamenii s-au bazat pe izvoare şi fântâni. Se pare că secetele repetate din 
ultimii ani au făcut ca multe izvoare şi fântâni să sece. În prezent locuitorii sunt afectaţi de lipsa apei 
potabile sau pentru uz casnic în gospodării. O aşteptare majoră de la noul P.U.G. este legată de găsirea 
unei soluţii la problema alimentării cu apă a comunei.   

Deşi infrastructura a cunoscut îmbunătăţiri substanţiale în ultimii ani, importanţa ei rămâne vitală 
pentru viitorul comunităţii. Din relatările subiecţilor reiese o aşteptare ca noul P.U.G să aibă în vedere  
problema drumurilor din interiorul comunei (principale şi secundare): îmbunătăţirea lor, eventual 
extinderea. Comunitatea se simte puţin izolată de principalele oraşe învecinate, dorindu-şi o mai bună 
legătură cu acestea mai ales în vederea dezvoltării localităţii ca obiectiv turistic. 

Iluminatul public şi privat este iarăşi o problemă importantă semnalată de liderii comunităţii. 
Există gospodării neracordate la curent, iar iluminatul public este foarte deficitar. Comunitatea consideră 
acest fapt ca pe o dovadă a rămânerii în urmă, a lipsei progresului. 

În privinţa peisajului natural percepţia socială generală este că acesta nu a cunoscut schimbări 
majore de-a lungul ultimelor decade. Singurul aspect semnalat aici de către respondenţii noştri este 
procesul de împădurire a zonei comunei, explicabil prin faptul că depopularea comunei şi îmbătrânirea 
populaţiei rămase a condus la abandonarea multor gospodării şi terenuri odinioară lucrate, pe care 
natura le-a reclamat în mod firesc -  Pădurile de foioase şi de salcâm predomină în peisajul natural. 

În ceea ce priveşte peisajul construit, locuitorii sunt conştienţi că zona comunei deţine o 
arhitectură tradiţională unică în ţară – casele de piatră.  
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„Casele şi gospodăriile sunt destul de vechi...Nu cred că s-au mai facut prea multe. Multe din piatră, aşa 

se fac în zona asta. Numai aici se fac casele aşa. Mai sunt încă meşteri care ştiu să zidească aşa. ” 

Totuşi, s-a înregistrat o puternică percepţie socială de degradare, inevoluţie (hartă conceptuală5). 
Aceleaşi fenomene, depopularea şi îmbătrânirea populaţiei rămase, au cauzat apariţia multor gospodării 
(case şi anexe) sau chiar clădiri oficiale (şcoli) lăsate în paragină, care se degradează treptat. Degradarea 
acestui patrimoniu continuă, însă acum autorităţile şi liderii cpmunităţii în general sunt conştienţi de 
faptul că zona în care trăiesc şi comunitatea lor posedă un patrimoniu material unic la nivel naţional care 
poate reprezenta un element de atracţie turistică inestimabil.  

Percepţia predominată este că mediul în care trăiesc este unul curat şi natural, mai ales că în 
comună nu există nici o fabrică sau microintreprindere. Singurul factor care afectează mediul este cel 
uman, prin activităţile mărunte, cotidiene: gunoiul rezultat în urma activităţilor de creştere a animalelor 
sau deşeuri casnice (sticle şi pungi de plastic) care ajumg pe râu sau pe vale. 

Totuşi, această reprezentare a importanţei din punct de vedere istoric, arheologic a comunităţii nu 
este bine sau clar conturată, ceea ce conduce la concluzia conform căreia comunitatea în ansamblul ei nu 
este conştientă pe deplin de patrimoniul ei istoric, de trecutul ei.  În schimb există o reprezentare socială 
destul de clar definită asupra zestrei comunei, din relatările subiecţilor interpelaţi reiesind că ea se 
compune din două dimensiuni: monumentele naturale (Piatra Mare, Piatra Mică) şi monumentele 
artificiale (casele tradiţionale din piatră şi bisericile vechi). 

Agricultura şi creşterea animalelor au fost ocupaţiile de bază ale oamenilor de aici dintotdeauna, 
aşa că şi în continuare comunitatea le consideră ca activităţi cu potenţial de dezvoltare economică a 
comunei. Dezvoltarea agriculturii ca şi activitate de creştere economică a zonei este văzută ca fiind 
dependentă de repopularea comunei şi de implementarea unor programe sau proiecte de domeniu 
viabile – programe de finanţare, asocieri. Potenţialul comunei este în cultivarea plantelor, pomii fructiferi 
şi apicultura – pădurile de salcâm ale comunei sunt atracţia apicultorilor din toată ţara, care vin de mult 
timp aici în fiecare sezon. 

Există aşteptări sociale mari pe partea de dezvoltare turistică. Turismul este considerat a fi 
domeniul primar de investiţie pentru dezvoltarea economică a comunei în viitor. Acest domeniu este 
văzut ca fiind vital pentru viitorul comunei. Dezvoltarea turismului este văzută însă ca fiind dependentă 
de dezvoltarea infrastructurii existente şi de reglementarea actelor de proprietate asupra terenurilor. 

 

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA 
 

3.1. Studii de fundamentare 
 
 Studiile de fundamentare elaborate concomitent PUG sunt: 

1. Actualizarea suportului topografic al comunei Ceru Bacainti; 
2. Studiu geotehnic; 
3. Studiu de mediu; 
4. Studiu privind caile de circulatie; 
5. Studiu economic; 
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6. Studiu sociologic. 
 
 In studiul topografic s-a prezentat o situatie cat mai actuala a fondului construit, a limitelor de 
parcele, a drumurilor, vailor, a regimului de folosinta al terenurilor, etc., in limita datelor primite de la 
diferite institutii.  

In studiul sociologic, ca o imagine generala, din modul in care se contureaza perceptia 
populatiei fata de dezvoltarea comuneiin general. 

In studiul privind caile de circulatie se face o analiza critica a situatiei existente, evidentiandu-se 
urmatoarele: 
 Sunt de remarcat urmatoarele aspecte: 
- lipsa imbracamintilor rutiere la un numar destul de mare de strazi; 
- lipsa trotuarelor, a marcajelor si indicatoarelor rutiere corespunzatoare; 
- lipsa lucrarilor permanente pentru intretinerea sistemului rutier si a lucrarilor de arta (poduri si 

podete) aferente. 

Studiul de mediu evidentiaza ca desinivelul poluării în comuna Ceru Băcăinți este redus, sunt de 
remarcat unele aspecte asupra cărora ar trebui sa se acorde atentie: 

- menţinerea distanţelor adecvate între amplasamentele industriale sau de servicii propuse şi zone 
rezidenţiale, clădiri şi zone de utilitate publică, complexe comerciale, zone de servicii, căi principale 
rutiere, zone de recreere şi zone protejate de interes şi sensibilitate deosebite; 

- menținerea zonelor de protectie de 5 m de-a lungul cursurilor de apă; 
- pentru evitarea poluării apelor și solului cu nitrați proveniți din activități zootehnice - se propune 

realizarea unei platforme comunale pentru depozitarea dejecțiilor animaliere conform Codului de Bune 
Practici Agricole; 

- se recomandă colectarea și depozitarea gunoiului de grajd pe platforme betonate, amplasate la 
distanțele prevăzute de normative față de locuinte și față de sursele de apă potabilă. De asemenea, 
dejectiile lichide vor fi colectate în bazine betonate. Această măsura va fi obligatorie în cazul fermelor cu 
mai mult de 5 capete de vite; 

- menținerea și marcarea perimetrelor de protecție din jurul surselor de apă potabilă din comună; 
- organizarea unor puncte de colectare dotate cu containere pe care să le transporte la centrul de 

comună, de unde acestea să poată fi ridicate de către operatorul de salubritate cu care se va face 
contract. 

 
Studiul privind aria caracteristica pentru peisaj cultural in zona Ceru Bacainticoncluzioneaza: 
Existenta unei bogate resurse de piatra (gresii stratificate) a determinat aparitiaunei arhitecturi 

vernaculare unice in Romania. Zona Ceru Bacainti reprezinta cea maiinteresantasi originala insula de 
arhitectura din piatra de pe teritoriul Romaniei,ilustrand un arhetip al arhitecturii populare specifice 
Muntilor Apuseni. Este vorba deo arhitecturain care nu numai peretii, ci si acoperisurile sunt realizate 
din piatra,elemente ce confera caracterul de unicat al acestor constructii. Materialele si tehnicade 
constructie arhaica singularizeaza aceste constructii in ansamblul arhitecturiipopulare romanesti. 

In zona Ceru Bacainti, elementele marcante ale peisajului cultural suntmarturii ale interactiunii 
omului cu mediul. Acestea includ cadrul natural,patrimoniul material si imaterial, dupa cum urmeaza: 

Elementele naturale: 
- Piatra Mare si Piatra Mica; 
- terasele naturale, marturie a agriculturii de coasta; 
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- padurile de cer; 
- padurile de salcam. 

Elementele de patrimoniu material de factura arhitectural-arhaicasi situriarheologice: 
- gospodaria traditionala: casa, anexele gospodaresti si imprejmuirea din piatra; 
- gospodaria traditionala: casa, anexele gospodaresti din lemn; 
- siturile arheologice. 

Elementele de patrimoniu imaterial: 
- credintele, miturile si obiceiurile; 
- mestesugurile traditionale; 
- portul popular; 
- ansamblul de calusari Ceru Bacainti; 
- tehnica de construire a caselor; 
- tehnicile de productie agro-pastorala; 
- modalitatile de organizare a vietii sociale, cu nuante arhaice; 
- - sarbatorile din calendarul laic si religios; 
- - toponimele etc. 

Peisajul nu reprezinta numai un patrimoniu cultural si ecologic, el este si unpatrimoniu 
economic. Peisajul constituie o resursa avantajoasa pentru comunitate, iarprotectia, managementul si 
amenajarea sa contribuie la crearea de locuri de munca. Turismul durabil reprezinta o alternativa reala 
la economia de subzistenta avand invedere extraordinarul fond cultural arhaic si de peisaj existent. 
Peisajul si patrimoniulcultural reprezinta un capital care duce la obtinerea profitului prin practicarea 
turismului cultural si ecologic. Aceasta optiune de dezvoltare ar permite salvareazestrei patrimoniale si 
de peisaj, ce inca mai existain zonasi ar conferi totodatalocalnicilor locuri de munca stabile, in sfera 
serviciilor, stopand, intr-o prima faza,alarmanta depopulare a zonei. 

Amenajarea turistica prin integrarea teritoriului comunei intr-un areal turisticmai vast 
presupune si interventii de creare a unor legaturi prin trasee pietonale cu altezone turistice invecinate 
si marcarea acestora prin panouri indicatoare si marcajeturistice. 
 

3.2. Evolutie posibila. Prioritati 
 

 Toate interventiile viitoare asupra cadrului natural si antropic trebuie sa se supuna 
principiilor dezvoltarii durabile. In acest context scopul principal este identificarea valorilor existente, 
conservarea lor si luarea masurilor necesare pentru atenuarea  riscurilor de toate felurile.  

Prioritatea numarul 1 este dezvoltarea infrastructurii, fara a carei existenta nu se poate dezvolta 
nimic si astfel se propune ca o prima masura  atragerea de fonduri pentru rezolvarea problemelor 
privind modernizarea drumurilor, alimentarea cu apa si canalizarea, inclusiv epurarea apelor uzate, 
realizarea unui studiu de inundabilitate si stopare alunecarilor de teren prin plantatii adecvate. 

Din punct de vedere urbanistic, exista o serie de masuri: 
1. dezvoltarea unei  zone agroindustriale in centrul de comuna – Centru Agroalimentar – cu scopul 

principal de promovare si valorificare a produselor agricole obtinute de pe teritoriul localitatii. 
2. Refunctionalizarea constructiilor de invatamant care nu mai: centru multifunctional in satul 

Curpeni, dispensar si farmacie in satul Ceru Bacainti, centru de cultura rurala traditionala in 
satul Bulbuc, centru de asistenta sociala in satul Valea Mare.  
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3.3. Optimizarea relatiilor in teritoriu 
 
Pozitia localitatii in reteaua judetului 

In conformitate cu P.A.T.N. - Sectiunea a IV-a – Reteaua de localitati, satul Ceru Bacainti este 
localitate de rangul IV, fiind resedinta de comuna, iar celelalte sate componente ale comunei au rangul 
V. 

P.A.T.J. - Volumul III – „Reteaua de localitati si populatia” prezinta comuna Ceru Bacainti 
printre localitatile cu o descrestere a populatiei in ultimii ani (anul 1992 – 494 locuitori, anul 2002 – 118 
locuitori) si cu o densitate extrem de scazuta a populatiei in anul 2008 de 6,122 loc./kmp. In comuna 
Ceru Bacainti, extinderea mare montana, saracia dar si izolarea, se numara printre cauzele diminuarii 
densitatii. Localitatea este nominalizata printre comunele cu cele mai mari valori negative ale migratiei 
populatiei, desi se afla in zona de influenta a centrului cu rol de echilibru Cugir. 
 
Cai de comunicatie si transport 
Circulaţia pe drumul judetean DJ 107U 

Drumul judeţean DJ 107U  are îmbrăcămintea din beton asfaltic pe lungimea de 1310m, pe  un 
tronson de 6100m este nemodernizat, iar pe lungimea de 2400 m este nematerializat pe teren ( 
inexistent). Zona de drum modernizat se  află într-o stare tehnică mediocră, iar cea nemodernizată află 
într-o stare tehnică rea. Circulaţia se desfăşoară în condiţii nesatisfăcătoare, din cauza  stării tehnice a  
îmbrăcăminţii. 

Pentru inelul central de asigurare a circulatiei se propune declasarea tronsonului de drum 
inexistent ( 2400m) si realizarea Variantei 3 in lungime de 2070m. 

Pentru legatura comunei cu valea Ampoiului, respectiv cu drumul national DN 76 se propune 
prelungirea drumului judetean   pana la limita teritoriului administrativ si conectat la tronsoanele de 
drum din teritoriul administrativ al orasului Zlatna (Valea Mica), respectiv Varianta 1 in lungime de 
3360m si Varianta 2 in lungime de 3900m. 

 
Circulaţia pe  drumul comunal DC60 

Drumul  comunal  din teritoriul comunei Ceru Bacainti  ecte   modernizat, circulaţia pe acest drum 
desfăşurându-se în condiţii foarte bune, datorită stării tehnice în care se află îmbrăcămintea. 

La toate categoriile de drumuri ( drumuri satesti – DS, drumuri locale si drumuri de exploatatie 
agricola si  forestiere ) care sunt propuse pentru modernizare şi amenajare, se va avea în vedere şi 
execuţia lucrărilor de artă corespunzătoare (poduri, podeţe, ziduri de sprijin), precum şi dispozitive de 
colectare şi evacuare a apelor pluviale din zona drumului. 
 
Mutatii intervenite in folosinta terenurilor 

In localitatea resedinta de comuna se propune infiintarea unei zona agroindustriale, la 
intersectia drumului judetean 107U si drumului comunal 60, peste drum de muzeu.  

Datorita imbatranirii populatiei comunei, scolile localitatii nu mai functioneaza si atunci se 
propune refunctionalizarea lor: 

- Scoala I-IV din Ceru Bacainti se va amenaja ca spatiu pentru sanatate: dispensar si farmacie. 
- Se propune un centru multifunctional in locul scolii din satul Curpeni. 
- Centru de cultura rurala traditionala in locul scolii din satul Bulbuc. 
- Scoala din satul Valea Mare se va amenaja ca centru de asistenta sociala: camin 

batrani/orfelinat. 
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Dezvoltarea in teritoriu a echiparii edilitare 
Se propune prelungirea retelei electrice aeriene LEA 20,04kv in lungul drumului comunal 60 in 
sateleCurpeni si Viezuri cu posturi de transformare. 
 

3.4. Dezvoltarea activitatilor 
 
Propuneri de eliminare / diminuare a disfunctionalitatilor, prognoze, scenarii de dezvoltare a localitatii 
 
 Asa cum se poate observa in analiza din capitolele anterioare, potentialul economic al zonei 
este insuficient valorificat. 
 Posibilitatile de dezvoltare a afacerilor si de valorificare a potentialului economic al comunei 
Ceru Bacainti sunt urmatoarele:  
1. Dezvoltarea mestesugului cioplirii in lemn, sau a cusutului costumelor populare, existand persoane in 
varsta de la care cei tineri pot invata si apoi participa la targuri de profil. 
2. Amplasarea in centrul Muntilor Apuseni, ofera posibilitati pentru: fond de vanatoare, cresterea 

animalelor, colectare si procesare produse agricole. 
3. Resursele naturale favorizeaza dezvoltarea silviculturii, exploatarea forestiera, generand astfel 
materie prima pentru industria lemnului si a fabricarii mobilei. 
4. Suprafata extinsa de pasuni si faneturi poate fi o baza pentru dezvoltarea zootehniei care, la randul 
ei, poate fi suport pentru industria alimentara si textila. Se pot infiinta astfel centre de colectare si 
prelucrare a laptelui, mici ateliere de pielarie si cojocarie, ateliere pentru spalatul, torsul si tesutul lanii, 
ateliere pentru cusut covoare. 
5. Dezvoltarea apiculturii in zona. 
6. Infiintarea unor centre de colectare si prelucrare a laptelui, mierii, etc. 
7. Cursuri pt dezvoltarea spiritului antreprenorial astfel incat cetatenii sa prinda curaj sa isi dezvolte 
afaceri mici, de familie. 
8. Dezvoltarea agroturismului si turismului montan care sa valorifice potentialul turistic al Muntilor 
Apuseni prin creearea de pensiuni agroturistice si infiintarea unor unitati de alimentatie publica pentru 
servirea turistilor. Atragerea turistilor in zona va duce la dezvoltarea unor afaceri precum ateliere de 
mestesuguri traditionale, comertul cu acest tip de produse, infiintarea unor agentii de turism in zona 
etc.   
Agricultura si turismul se pot dezvolta in conditiile unor investitii majore in tehnologie, infrastructura 
de transport si infrastructura specifica turismului, investitii care cer un aport important de capital, lucru 
care nu este in acest moment posibil fara investitii majore in zona care sa antreneze la randul lor alte 
investitii. 
 
Obiective ale activitatii administratiei publice 
- in cazul aparitiei oricaror cereri de certificate de urbanism si autorizatii de construire pentru lucrari 

care creeaza noi locuri de munca, sa se poata da un raspuns competent intr-un termen cat mai 
scurt; 

- sa se acorde prioritate absoluta acelor activitati care se asociaza cu tehnologii avansate precum si 
serviciilor apartinand unor retele teritoriale mai ample. 

 
Comuna Ceru Bacaintiare urmatoarele dotari: 
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Servicii Categorii Observatii* 
Invatamant Primar 1 gradinita in Ceru Bacainti 

1 scoala cu clasele I-IV in Ceru Bacainti 
1 scoala in Valea Mare 
1 scoala in sat Bulbuc 
1 scoala in Curpeni 

Medicale Medic  - fara cabinet 

Sportive Terenuri sportive - un teren fotbal  

Culturale  - camin cultural in Ceru Bacainti 
- expozitie etnografica in Ceru Bacainti 

  
 Conform temei de proiectare si studiilor tehnico-economice, se apreciaza a fi necesare 
urmatoarele obiective si echipamente publice: 

Nr.  
crt. 

P r o p u n e r i Amplasament 

1. Zona Agroindustriala In vecinatatea muzeului 

2. Dispensar si farmacie refunctionalizare scoala I-IV din Ceru Bacainti 
3. Centru multifunctional refunctionalizare scoala din Curpeni 
4. Centru de cultura rurala traditionala refunctionalizare scoala din Bulbuc 
5. Orfelinat/camin de batrani refunctionalizare scoala din Valea Mare 

 
 

3.5. Evolutia populatiei 
Conform ultimelor recensăminte realizate de Institutul naţional de Statistică, populaţia este 

îmbătrânită şi în scădere. Există o şcoală şi o grădiniţă aflate încă în funcţiune. 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Ceru-Băcăinți se ridică la 269 
de locuitori. Se observă o scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 
376 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (98,14%). Din punct de vedere confesional, 
majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (97,77%). Este comuna cu cei mai puţini locuitori din judeţ. 

Se prognozeaza scaderea efectivului populatiei pentru perioada urmatoare, in lipsa unei cresteri 
economice la nivelul localitatii, care sa stopeze acest proces. Revigorarea economiei locale prin 
valorificarea si diversificarea activitatilor traditionale va duce la cresterea atractivitatii comunei Ceru 
Bacainti in ceea ce priveste conditiile de trai, stabilizand populatia localitatii prin ocuparea in noile 
obiective economice.  

Regiunea va fi afectata de declin demografic, cel mai puternic insa va fi afectat judetul Alba. Am 
putea afirma ca nu scaderea in sine a numarului populatiei este evolutia cea mai ingrijoratoare, ci 
faptul ca acestei evolutii i se asociaza o degradare continua a structurii pe varste datorata procesului de 
imbatranire a populatiei, ceea ce semnifica faptul ca grupele tinere de varsta se vor diminua, in schimb 
cele de varsta inaintata vor creste.  

Cauzele acestor evolutii sunt, inainte de toate, nivelul scazut al fertilitatii, prin care generatia de 
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parinti este inlocuita doar partial, si migratia, mai ales cea externa care afecteaza mai ales tinerii cu un 
grad de profesionalizare inalt. Localitatile mici, cu o piata a muncii limitata vor fi cele mai afectate de 
migratia tinerilor. Migratia acestora poate fi oprita numai daca vor fi create locuri atractive de munca 
bine remunerate.  

Reducerea efectivului populatiei tinere, care reprezinta un potential pentru dezvoltarea unei 
anumite zone, poate deveni un factor perturbator de limitare al dezvoltarii.  

La nivelul tuturor localitatilor urbane si rurale, grupa de varsta peste 65 ani va fi singura grupa 
care va creste in urmatorii ani. Acest grup de varsta va avea nevoi ridicate in ceea ce priveste serviciile 
de sanatate si cele sociale. Este vorba de amenajari de ingrijire pe de o parte, dar si de asigurarea cu 
infrastructura specifica pentru persoanele care nu se mai afla in procesul muncii insa au cerinte 
privitoare la educatie, cultura si amenajari de petrecere a timpului liber. 
 

3.6. Organizarea circulatiei 
 Trama stradală majoră a localitatilor apartinatoare comunei Ceru Bacainti este reprezentată de 
străzile care se află pe traseele principale de circulaţie, reapectiv in lungul drumului judetean DJ 107U si 
a drumului comunal DC60. 
 Pe teritoriul administrativ al comunei  se întâlnesc următoarele categorii de drumuri: 

• drumuri de interes judeţean: 
- drumul judetean DJ 107U : Bacainti (DJ 107A) – Ceru Bacainti - Valea Mare – Bulbuc – DC 
60, drum ce urca pe valea Cerului 

• drumuri de interes comunal:  
 - drumul cumunal DC 60 : Bulbuc (DJ 107U) - Viezuri – Curpeni – Ceru Bacainti ( DJ 107U) pe  
valea Curpeni. 

• drumuri de interes local:  
- drumuri satesti pe teritoriul fiecarei localitati, incepand cu DS 1 si terminand cu DS 24. 

 În afara drumurilor clasate, pe teritoriul administrativ al comunei Ceru Bacainti mai există 
drumuri vicinale si  locale, care asigura accesul la grupurile de gospodarii, precum şi drumuri de 
exploatatie agricola  şi drumuri forestiere. 
 
 La elaborarea propunerilor de lucrări rutiere menite să satisfacă în condiţii cât mai bune 
necesităţile de trafic de viitor se au  în vedere următoarele aspecte : 

- disfuncţionalităţile constatate la analiza traficului actual 
- liniile de  dorinţă ale curenţilor de trafic rezultate din analiza matricelor de trafic actual şi de 

prognoză 
- posibilităţile oferite de reţeaua stradală existentă de a fi utilizată mai eficient în circulaţia 

majoră cu reducerea la minim a demolărilor 
 Pentru adoptarea unei strategii optime de dezvoltare a reţelei stradale s-a stabilit mai întâi 

configuraţia finală a acesteia astfel încât să poată prelua în bune condiţii traficul la nivelul anului 2025 
după care s-a făcut o eşalonare în timp a lucrărilor propuse în funcţie de evoluţia traficului. 

 
 În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie, pentru localitatile care sunt traversate de 
drumurile clasate si unde trama majora  se suprapune cu acestea,  se propun următoarele: 
• eliminarea unor neconcordanţe între necesităţile traficului actual şi caracteristicile tramei stradale, 

remedierea unor dificultăţi existente; 
• stabilirea schemei majore de circulaţie; 
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• modernizarea străzilor care fac parte din trama stradală majoră, pornind din zona centrală spre 
extremităţi, urmărindu-se corelarea lucrărilor de modernizare cu cele privind instalaţiile tehnico-
edilitare subterane şi aeriene; 

• ramforsarea sistemului rutier la străzile modernizate 

• consolidarea sistemelor rutiere la străzile pietruite; 
• pietruirea şi balastarea străzilor care sunt impracticabile în anotimpurile ploioase  

• amenajarea unor parcaje publice; 
• amenajarea zonelor pentru circulaţia pietonală; 

• amenajarea corespunzătoare a trotuarelor şi a zonelor verzi protectoare. 
 

 Etapizarea lucrărilor: 

 
Etapa I-a 

• modernizarea străzilor care fac parte din trama stradală majoră; 
• ranforsarea sistemului rutier la străzile modernizate; 

• consolidarea sistemelor rutiere la străzile pietruite  
• pietruirea şi balastarea străzilor care sunt impracticabile în anotimpurile ploioase 

• marcaje rutiere, amenajare de trotuare; 

• amenajarea unor parcaje publice; 
• rezolvarea intersecţiilor deficitare; 

• consolidarea  podurilor şi podeţelor. 
 
Etapa a II-a - 10 ani 

 Măsurile care se impun rezultă din creşteri ale traficului sau a unor funcţiuni economice: 
• extinderea tramei stradale în zonele de extindere a intravilanului; 

• realizarea unor parcaje publice pentru trafic greu; 
• realizarea traseelor pietonale; 

• modernizarea întregii reţele rutiere. 
 
 
 

3.7. Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilant teritorial 
 

Se propune introducerea in intravilan a zonelor construibile pentru dezvoltarea zonelor 
rezidentiale, in principal. Se exclud din intravilan terenurile agricole pe care nu se propun dotari de 
interes public sau privat, terenurile cu pante mari sau alunecari de teren. Trasarea limitei intravilanului 
s-a facut in functie de limitele cadastrale, elemente ale cadrului natural,cai majore de comunicatii.  
 Zonele functionale propuse sunt urmatoarele: 

� Zona locuintelor individuale permanente/semipermanete de tip rural, imprastiate in gospodarii 
izolate, in grupuri mici de gospodarii/adunate in vatra localitatii cu anexe gospodaresti si gradini 
cultivate pentru productie agricola 

� Zona pentru institutii si servicii 
� Zona agroindustriala 
� Zona pentru cai de comunicatie 
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� Zona pentru spatii verzi amenajate,perdele de protectie, sport si agrement 
� Zona pentru gospodarie comunala, cimitire 
� Zona pentru echipare edilitara 

 

3.7.1.  Zona locuintelor individuale permanente/semieprmanente de tip rural, 
imprastiate in gospodarii izolate, in grupuri mici de gospodarii/adunate in 
vatra localitatii cu anexe gospodaresti si gradini cultivate pentru productie 
agricola 

 
 Zona de locuinte si functiuni complementare ocupa o suprafata de 122.804 ha, 87,83% din 
total intravilan. 
 Sunt introduse in intravilan si terenurile agricole aferente parcelelor cadastrale in vederea 
construirii de anexe pentru exploatatii agricole, extinderi de locuinte sau construirea unora noi, 
pensiuni agroturistice si amenajari aferente. 

3.7.2.  Zona pentru institutii si servicii 

Zona aferenta institutiilor si serviciilor ocupa o suprafata de 3.485 ha, 2.49% din total intravilan 
si a fost reconsiderata tinand seama ca ea nu face referire la acele categorii de dotari ce pot fi 
complementare altor zone si avand o raza mica de deservire. 

Zona contine institutii, servicii si dotarile publice de interes general, necesare unei bune 
deserviri a populatiei, dispersate pe intreg teritoriul intravilanului. 
 

3.7.3.  Zona agroaindustriala 

Este o zona functionala nou propusa amplasata in resedinta de comuna, la intersectia 
drumului judetean DJ 107U cu drumul comunal DC 60. Are ca obiect de activitate mica productie si 
depozitarea produselor agroalimentare autohtone. 

Are o suprafata de 1.161ha (0.83% din total intravilan). 
 

3.7.4.  Zona pentru caile de comunicatie 

 Este tratata in capitolele de specialitate. 
 

3.7.5.  Zona pentru spatii verzi amenajate,perdele de protectie, sport si 
agrement 

Spatiile verzi ocupa 6.636 ha reprezentand 4.75% din total intravilan.  
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3.7.6.  Zona pentru gospodarie comunala, cimitire 

Zona de gospodarie comunala ocupa o suprafata de 0,708 ha reprezentand 0,51% din total 
intravilan.  

Zona de gospodarie comunala care cuprinde cimitire umane este rasfirata in intravilanul 
localitatii si se propune instituirea zonei de protectie sanitara pentru aceste obiective. 
 

3.7.7.  Zona pentru echipare edilitara 

Zona contine incintele cu constructii si instalatii precum si culoarele de protectie ale retelelor 
tehnico-edilitare supra si subterane situate independent de traseele circulatiilor publice. 
 

3.7.8.  Ape 

Zona ocupa 1.853 ha reprezentand 1.33% din total intravilan. Este constituita cursul 
apelorcurgatoare si ai afluentilor acestora de pe teritoriul administrativ al comunei Ceru Bacainti, 
lucrarile hidrotehnice si zonele de protectie conform Legii Apelor. 
 
 
Bilant teritorial comparativ al suprafetelor cuprinse in intravilanul existent – propus se prezinta astfel: 

Localitatea Ceru Bacainti – resedinta de comuna  

ZONE FUNCTIONALE  
Existent Propus 

ha % ha % 
Locuinte si functiuni complementare 1.290 23.39% 20.085 66.10% 

Institutii si servicii de interes public 1.500 27.20% 1.530 5.04% 

Zona agroindustriala 0.000 0.00% 1.161 3.82% 

Gospodarire comunala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Spatii verzi, agrement, sport, protectie 1.500 27.20% 4.865 16.01% 

Paduri 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Cai de comunicatie rutiera 1.100 19.95% 1.491 4.91% 

Arabil 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Vii, livezi 0.050 0.91% 0.000 0.00% 

Pasuni, fanete 0.050 0.91% 0.000 0.00% 

Ape 0.025 0.45% 1.255 4.13% 

TOTAL INTRAVILAN 5.515 100% 30.387 100% 
 

LocalitateaBolovanesti  

ZONE FUNCTIONALE 
Existent Propus 

ha % ha % 
Locuinte si functiuni complementare 1.010 61.59% 4.700 98.97% 
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Institutii si servicii de interes public 0.100 6.10% 0.000 0.00% 

Zona agroindustriala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Gospodarire comunala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 6.10% 0.000 0.00% 

Paduri 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Cai de comunicatie rutiera 0.000 0.00% 0.049 1.03% 

Arabil 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Vii, livezi 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Pasuni, fanete 0.430 26.22% 0.000 0.00% 

Ape 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 1.640 100% 4.749 100% 
 

LocalitateaBulbuc  

ZONE FUNCTIONALE 
Existent Propus 

ha % ha % 
Locuinte si functiuni complementare 3.040 59.14% 18.651 93.56% 

Institutii si servicii de interes public 1.200 23.35% 0.602 3.02% 

Zona agroindustriala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Gospodarire comunala 0.500 9.73% 0.473 2.37% 

Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 1.95% 0.046 0.23% 

Paduri 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Cai de comunicatie rutiera 0.000 0.00% 0.162 0.81% 

Arabil 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Vii, livezi 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Pasuni, fanete 0.300 5.84% 0.000 0.00% 

Ape 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 5.140 100% 19.934 100% 
 

LocalitateaCucuta  

ZONE FUNCTIONALE 
Existent Propus 

ha % ha % 
Locuinte si functiuni complementare 2.150 54.71% 10.487 96.41% 

Institutii si servicii de interes public 0.100 2.54% 0.000 0.00% 

Zona agroindustriala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Gospodarire comunala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 2.54% 0.000 0.00% 

Paduri 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Cai de comunicatie rutiera 0.080 2.04% 0.305 2.80% 

Arabil 0.050 1.27% 0.000 0.00% 

Vii, livezi 0.150 3.82% 0.000 0.00% 
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Pasuni, fanete 1.300 33.08% 0.000 0.00% 

Ape 0.000 0.00% 0.085 0.78% 

TOTAL INTRAVILAN 3.930 100% 10.877 100% 
 

LocalitateaCurpeni  

ZONE FUNCTIONALE 
Existent Propus 

ha % ha % 
Locuinte si functiuni complementare 1.870 44.95% 13.754 83.92% 

Institutii si servicii de interes public 1.000 24.04% 0.782 4.77% 

Zona agroindustriala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Gospodarire comunala 0.300 7.21% 0.171 1.04% 

Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 2.40% 1.117 6.82% 

Paduri 0.090 2.16% 0.000 0.00% 

Cai de comunicatie rutiera 0.000 0.00% 0.254 1.55% 

Arabil 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Vii, livezi 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Pasuni, fanete 0.800 19.23% 0.000 0.00% 

Ape 0.000 0.00% 0.311 1.90% 

TOTAL INTRAVILAN 4.160 100% 16.389 100% 
 

LocalitateaDumbravita  

ZONE FUNCTIONALE 
Existent Propus 

ha % ha % 
Locuinte si functiuni complementare 0.650 28.89% 8.892 96.30% 

Institutii si servicii de interes public 0.300 13.33% 0.146 1.58% 

Zona agroindustriala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Gospodarire comunala 0.100 4.44% 0.064 0.69% 

Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 4.44% 0.000 0.00% 

Paduri 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Cai de comunicatie rutiera 0.000 0.00% 0.132 1.43% 

Arabil 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Vii, livezi 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Pasuni, fanete 1.100 48.89% 0.000 0.00% 

Ape 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 2.250 100% 9.234 100% 
 

LocalitateaFantanele  

ZONE FUNCTIONALE 
Existent Propus 

ha % ha % 
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Locuinte si functiuni complementare 1.150 46.37% 7.645 99.29% 

Institutii si servicii de interes public 0.200 8.06% 0.000 0.00% 

Zona agroindustriala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Gospodarire comunala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 4.03% 0.000 0.00% 

Paduri 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Cai de comunicatie rutiera 0.000 0.00% 0.055 0.71% 

Arabil 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Vii, livezi 0.050 2.02% 0.000 0.00% 

Pasuni, fanete 0.980 39.52% 0.000 0.00% 

Ape 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 2.480 100% 7.700 100% 
 

LocalitateaGrosi  

ZONE FUNCTIONALE 
Existent Propus 

ha % ha % 
Locuinte si functiuni complementare 1.380 42.07% 13.612 98.45% 

Institutii si servicii de interes public 0.150 4.57% 0.000 0.00% 

Zona agroindustriala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Gospodarire comunala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 3.05% 0.000 0.00% 

Paduri 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Cai de comunicatie rutiera 0.000 0.00% 0.214 1.55% 

Arabil 0.100 3.05% 0.000 0.00% 

Vii, livezi 0.080 2.44% 0.000 0.00% 

Pasuni, fanete 1.470 44.82% 0.000 0.00% 

Ape 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 3.280 100% 13.826 100% 
 

LocalitateaValea Mare  

ZONE FUNCTIONALE 
Existent Propus 

ha % ha % 
Locuinte si functiuni complementare 1.550 46.55% 15.494 90.78% 

Institutii si servicii de interes public 0.500 15.02% 0.425 2.49% 

Zona agroindustriala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Gospodarire comunala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.000 0.00% 0.571 3.35% 

Paduri 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Cai de comunicatie rutiera 0.000 0.00% 0.376 2.20% 

Arabil 1.280 38.44% 0.000 0.00% 
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Vii, livezi 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Pasuni, fanete 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Ape 0.000 0.00% 0.202 1.18% 

TOTAL INTRAVILAN 3.330 100% 17.068 100% 

 

LocalitateaViezuri  

ZONE FUNCTIONALE 
Existent Propus 

ha % ha % 
Locuinte si functiuni complementare 0.810 59.12% 9.484 98.29% 

Institutii si servicii de interes public 0.100 7.30% 0.000 0.00% 

Zona agroindustriala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Gospodarire comunala 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Spatii verzi, agrement, sport, protectie 0.100 7.30% 0.037 0.38% 

Paduri 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Cai de comunicatie rutiera 0.000 0.00% 0.128 1.33% 

Arabil 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

Vii, livezi 0.060 4.38% 0.000 0.00% 

Pasuni, fanete 0.300 21.90% 0.000 0.00% 

Ape 0.000 0.00% 0.000 0.00% 

TOTAL INTRAVILAN 1.370 100% 9.649 100% 
 
 Bilantul teritorial al situatiei propuse la nivel de UAT se prezinta astfel: 

ZONE FUNCTIONALE 
Existent Propus 

ha % ha % 
Locuinte si functiuni complementare 14.900 45.02% 122.804 87.83% 

Institutii si servicii de interes public 5.150 15.56% 3.485 2.49% 

Zona agroindustriala 0.000 0.00% 1.161 0.83% 

Gospodarire comunala 0.900 2.72% 0.708 0.51% 

Spatii verzi, agrement, sport, protectie 2.300 6.95% 6.636 4.75% 

Paduri 0.090 0.27% 0.000 0.00% 

Cai de comunicatie rutiera 1.180 3.57% 3.166 2.26% 

Arabil 1.430 4.32% 0.000 0.00% 

Vii, livezi 0.390 1.18% 0.000 0.00% 

Pasuni, fanete 6.730 20.34% 0.000 0.00% 

Ape 0.025 0.08% 1.853 1.33% 

TOTAL INTRAVILAN 33.095 100% 139.813 100% 
 
 
 
 

3.8. Masuri in zonele cu riscuri naturale 
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� Se instituie interdictie temporara de construire in zonele afectate de inundatii periodice, eroziuni, 

alunecari de teren etc., pana la eliminarea producerii lor. 
� Este necesara promovarea unor proiecte pentru eliminarea cauzelor ce le produc si includerea lor in 

prioritatile de interventie imediata. 
� Se admit de asemenea constructii pe terenurile mentionate, cu conditia eliminarii factorilor naturali 

de risc prin lucrari specifice, aprobate conform legislatiei in vigoare. 

� Zone afectate de inundatii3 

Afectata de inundatii :  
Lucrari de aparare 
existente pe raza 

localitatii 
Din revarsari Din scurgeri de pe versanti Obiective aflate in 

zone de risc la 
inundatii 

- pr. Bacainti 

- pr. Curpeni 

- Valea Dumbravitei 
- Valea Bolovanestilor 
- Valea Grosilor 
- Valea Dealului 

- - 

 

� Inventarierea constructiilor si a obiectivelor din zone inundabile din comuna Ceru Bacainti4 

Cursul de apa Obiective aflate in zone de risc la inundatii Lucrari hidrotehnice de 
aparare existente 

- pr. Bacainti -33 case 
-Scoala cu clasele I-VIII Ceru -Bacainti 
-Primarie 
-1 podet 

- 

- pr. Curpeni -14 case 
-6 km DC 60 
-1 km Retele electrice 

- 5 ha Arabil 

 

- Valea Dealului -3 ha teren agricol si paduri  

- Valea Pivnitii -5 case , 
-4ha fanete 

 

- Valea Osoiului -3 case , 
-2 ha teren pasune 

 

- Valea Leucii -10 case 
-5ha pasune 

 

- Valea Birlea -6 case , 
-2 ha teren intravilan 

 

                                                           
 
3 Sursa- Planul de analiza si acoperire riscuri jud. Alba 
4 Sursa- Planul de analiza si acoperirer riscuri jud. Alba 
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Cursul de apa Obiective aflate in zone de risc la inundatii Lucrari hidrotehnice de 
aparare existente 

- Valea Porcaret -15 case , 
-5 ha fanat 

 

- Valea Viezuri -3 case , 
-2 ha teren fanat 

 

- Valea Mare -12 case 
-4 ha pasune 

 

 

Nr.  
crt. 

Fenomenul 
fizico-geologic 

Localizare Masuri necesare pentru 
combaterea fenomenului 

1. - văi torenţiale 
*cca 20 ha 

- Valea Dealului 
- Valea Mare 
- Valea Osoiului – face pagube mari 
- pârâul Leucii 
- pârâul Pivniţii 
- pârâul Bîrlea 
- pârâul Curcăreţ 
- pârâul Viezuri – face pagube mari 

- regularizări şi corectări de 
curs 

 

Nr.  
crt. 

Fenomenul 
fizico-geologic 

Localizare Masuri necesare pentru 
combaterea fenomenului 

1. - alunecări de 
teren 
*cca 10 ha 

- zona Bulbuc: D. Zăpodia versant NW 
- zona Valea Mare Vârful Craga 
- Valea Osoiului versant SW 
- zona Cucuta versant SW 

- studii geotehnice şi 
hidrogeologice 
- evitare de excavaţii la baza 
versanţilor 
- corectări de pantă a versanţilor 

 
 

3.9. Dezvoltarea echiparii edilitare 
 
 Problemele echiparii tehnico-edilitare sunt tratate in capitolele de specialitate care vor urma si 
vor cauta sa rezolve problemele echiparii tehnice si salubrizarea comunei Ceru Bacainti. 
 
Gospodarirea apelor 

 Recomandari: 
- Realizarea unui studiu hidrologic de detaliu, care sa aibain vedere situatia actuala a tuturor 
formatiunilor torentiale din bazinul hidrografic al comunei, cu masuratori topografice care sa cuprinda 
elementele geometrice ale lucrarilor existente precum si configuratia albiei minore in profil transversal 
si longitudinal. In urma unui asemenea studiu se pot aprecia cu destul de multa precizie limitele de 
inundabilitate la diferite grade de asigurare. Pe baza acestora pot fi revizuite restrictiile de construire. 
De asemenea se va putea intocmi un plan local de aparare impotriva inundatiilor pe date mai realiste.  
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- Promovarea unor investitii din fonduri de mediu, fonduri europene sau mixte cu participare 
privata care sa aiba in vedere atenuarea debitelor si retinerea unor volume de apa care apoi pot fi 
utilizate pentru: producere de energie electrica, alimentare cu apa sau irigarea unor suprafete agricole 
din zona. 
- Acordarea unei atentii sporite pentru impiedicarea obturarii albiilor minore ale formatiunilor 
torentiale cu resturi lemnoase sau deseuri de orice fel. 
- Cresterea exigentei la autorizarea constructiilor sau diferitelor folosinte din zona cursurilor de 
apain sensul obligativitatii de a se trata detaliat problema inundabilitatii in proiectele de autorizare de 
construire. 
- Este o problema de asumare a raspunderii in primul rand a celui care este hotarat sa 
investeascaintr-o asemenea zona. 
 
Alimentarea cu apa 

 Dezvoltarea sistemului de alimentare cu apa a comunei Ceru Bacainti porneste de la faptul ca nu 
exista surse de suprafata sau izvoare cu debit suficient pentru a se justifica lucrari de captare. Varianta 
agreata de catre edilii comunei este realizarea unor foraje de adancime, stati de tratare si retele de 
distributie la cismele plasate in mai multe puncte din localitatile componente ale comunei, in vederea 
asigurarii minimului necesar de apa potabila pentru locuitori si animalele din gospodariile acestora. 
 
Canalizarea 
 Nu se pune problema realizarii unei retele de canalizare in localitatile comunei. 
Singura modalitate ca pe viitor sa se reduca poluarea apelor de suprafata si a panzei freatice se 
preconizeaza a fi realizarea de fose septice si bazine individuale colectoare, izolate hidraulic, avand 
posibilitatea de a fi vidanjate periodic. 
 Canalizarea pluviala necesita sistematizari ale rigolelor colectoare in special in lungul drumurilor 
existente si conducerea lor spre vaile sau paraurile existente in localitati.  
 
Alimentarea cu energie electrica 

In privinta alimentarii cu energie electrica sunt rezolvate in mare problemele tehnice. 
Dezvoltarea distributiei pe joasa tensiune se va face functie de dezvoltarea zonelor de locuit sau de 
servicii, si totodata sa asigure alimentarea cu energie electrica in zonele in care nu exista la ora actuala, 
prin intercalarea de posturi noi si distributii noi, potrivit cu cererea de la consumatori. In acest sens ar fi 
necesara extinderea liniei de 20 KV de pe Valea Curpeni, pana in localitatea Viezuri si infiintarea unui 
post nou de transformare. Eventual si mutarea mai spre nord a postului de transformare din localitatea 
Curpeni, pentru o mai buna acoperire a consumatorilor. 
 In privinta iluminatului public, este necesara reconsiderarea nivelului de iluminare in anumite 
zone, modernizarea si completarea retelei de iluminat public, realizarea distributiilor in cablu si nu 
aerian pentru acest gen de consumator. 
 
Telefonie si televiziune prin cablu 

Amploarea telefoniei mobile si a telefoniei cuplate cu distributia de TV si internet, cat si a 
televiziunii si serviciilor colaterale prin satelit, va rezolva practic aceasta gama de servicii odata cu 
realizarea celor doua relee ale operatorilor TELEKOM si RDS-RCS, care au demarat lucrari in acest sens . 
Opratorii privati de telefonie, televiziune si comunicatii vor acoperi practic toata aria localitatilor 
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apartinatoare. Extinderea retelelor in cablu sau fibra optica se va face corelat cu dezvoltarea zonelor de 
locuit si servicii. 
 
Alimentarea cu caldura 

Asigurarea caldurii pentru incalzit, apa calda de consum pentru populatie si nevoi industriale, se 
va face in contimuare prin surse proprii, utilizand lemnele de foc sau alte forme de combustibil solid ca 
rumegus, peleti, brichete, etc. Pot fi utilizate alte tipuri de combustibili, precum combustibil lichid sau 
receptori electrotermici. 

 
Alimentarea cu gaze naturale 

 Nu se intrevede realizarea de retele de gaze naturale in viitor.  
Gospodaria comunala 

 Avand in vedere modul de viata al populatiei din comuna, foarte putin afectat de spiritul 
consumatorist actual, cantitatile de deseuri rezultate sunt mici, fiind depozitate temporar in curtile 
proprii si apoi arse dar aceasta practica nu reprezinta totusi cea mai buna solutie legata de gestionarea 
deseurilor.  

Comuna Ceru Bacainti, fiind considerata greu accesibila, operatorii de salubritate nu o considera 
rentabila din punct de vedere economic pentru a o deservi. Din acest motiv, Primaria trebuie sa organizeze 
puncte de colectare dotate cu containere pe care sa le transporte la centrul de comuna, de unde acestea sa 
poata fi ridicate de catre operatorul de salubritate cu care se va face contract. 

 

3.10. Protectia mediului 
Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare majora (emisii, deversari, etc) 

Riscuri de mediu- risc geomorfologic 
Eroziunea soluluieste semnalată atăt pe suprafetele cu folosintă agricolă, cât și ca eroziune de 

maluri pe valea Băcăințului și a Curpeniului și a afluenților acestuia. 
Alunecările de teren - Zonele identificate ca fiind susceptibile de risc natural legat de alunecările de 

teren sunt situate cu precădere în afara intravilanului, fără a afecta porțiuni din acesta, în general la baza 
versantilor abrupți ce au suferit defrișări recente sau corelat cu eroziunile produse de torenți. 

Una din cauzele majore ale declansarii alunecarilor de teren o constituie si indepartarea de 
volume de pamant din zonele de baza ale versantilor/pantelor prin eroziune longitudinala si mai ales 
transversala a vailor a caror hidrologie prezinta secvente torentiale si/sau prin miscari antropice de 
terasamente executate in mod eronat. 

Lucrarile de combatere a alunecarilor de teren se indreapta asupa: captarii si drenajului apelor 
meteorice si/sau subterane din ariile afectate, asupra eliminarii fenomenelor de eroziune a bazei 
versantilor (lucrari de corectare a profilelor vailor semipermanent-torentile), asupra refacerii 
vegetatiei arborescente (programe sistematizate de reforestare) si ierboase (pasunat mai rational si 
eliminarea de araturi pe directia ”liniilor de cea mai mare panta”) si, ca o ultima masura, remodelarea 
locala a reliefurilor prin corectarea pantelor si terasarea acestora sau de asigurare a stabilitatii 
generale si/sau locale ale amplasamentelor unor viitoare constructii – prin ziduri de sprijin, coloane, 
ancoraje ale versantilor etc. 

In zonele intravilane, cu un real potential de declansare sau de reactivare de alunecari de 
teren, o atentie deosebita se va acorda lucrarilor de prevenie a aparitiei unor astfel de fenomene, atat 
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prin seria de lucrari anterior prezentate pentru ariile extravilane (cu caracter universal-valabil) cat si 
prin realizarea locala de platforme stabile marginite de taluze si/sau ziduri de sprijin pentru 
amplasarea de viitoare constructii civile, agrozooteehnice si industriale, pentru care autorizarea se va 
face in baza unor studii geotehnice de detaliu. 
 
Riscuri de mediu - risc hidrologic  

Inundatiile- sunt cauzate de viituri in urma precipitatiilor, în special primavara și în perioadele 
cu ploi abundente. 

Excesul de umiditate- este un fenomen ce apare mai rar, doar in zona joasa a albiei pâraielor 
din zonă. 

Ca masuri de protectie contra inundatiilor (produse la aparitia debitelor lichide de viitura, in 
zonele de albie majora/lunca ale principalelor cursuri de apa din perimetrul comunei) se recomanda 
executarea de lucrari de regularizare si/sau de indiguire a cursurilor de apa in sectoarele expuse unor 
asemenea riscuri – evident impreuna cu lucrari de calibrare/recalibrare permanenta a sectiunilor de 
drenaj ale vailor in cauza.  
 
Riscuri de mediu- Riscuri tehnologice  

În zona comunei Ceru Băcăinți nu se identifică obiective potential generatoare de riscuri 
tehnologice. 
 
Amenajarea eco - functionala a spatiilor verzi si a suprafetelor forestiere  

Valorificarea cadrului natural al comunei, în special din zonele situate în partea dreaptă a văii 
Cerului și bazinul superior al Curpenilor, cu accent pe dezvoltarea agroturismului: 

- Amenajarea de spații verzi pentru picnic conform legii 54/2012, 
- Interzicerea reducerii suprafețelor forestiere. 

 
Perimetrul construit  
- menţinerea distanţelor adecvate între amplasamentele de servicii propuse şi zone 
rezidenţiale, clădiri şi zone de utilitate publică, complexe comerciale, zone de servicii, căi principale 
rutiere, zone de recreere şi zone protejate de interes şi sensibilitate deosebite.  
 
Depozitarea controlata a deseurilor menajere si industriale 

Primăria trebuie să organizeze puncte de colectare dotate cu containere pe care să le transporte la 
centrul de comună, de unde acestea să poată fi ridicate de către operatorul de salubritate cu care se va 
face contract. Pe cât posibil, se va da un aspect estetic platformelor de colectare- împrejmuire cu gard viu 
și acces facil pentru utilajele care vin la încarcat. 

Pentru evitarea poluării apelor și solului cu nitrați proveniți din activități zootehnice- se propune 
realizarea unei platforme comunale pentru depozitarea dejecțiilor animaliere conform Codului de Bune 
Practici Agricole. 

Se recomandă colectarea și depozitarea gunoiului de grajd pe platforme betonate, amplasate la 
distanțele prevăzute de normative față de locuinte  și față de sursele de apă potabilă. De asemenea, 
dejectiile lichide vor fi colectate în bazine betonate. Această măsura va fi obligatorie în cazul fermelor sau 
gospodariilor cu mai mult de 5 capete de vite. 
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3.11. Reglementari urbanistice 

Unitatea teritorială de referinţă (UTR) este o subdiviziune urbanistică a teritoriului administrativ-
teritorial de bază, constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene, având drept scop păstrarea, 
refacerea ori dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii la un 
moment dat şi necesară pentru: 

- calcularea pe suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire; 
- determinarea caracteristicilor urbanistice; 
- stabilirea indicatorilor urbanistici; 
- reglementarea urbanistică omogenă. 

 

Reglementari in teritoriul administrativ  

S-a propus instituirea zonelor de protectie pentru cursurile de apa, padurile si drumurile judetene si 
comunale de pe teritoriul comunei. S-au instituit zone de protectie pentru siturile arheologice situate in 
afara intravilanului. 

Propuneri urbanistice la nivel de locuire au avut in vedere delimitarea cadastrala a noilor zone 
de locuinte. 

Se propun fasii de protectie in zona cimitirelor. 
Limita acestor zone a fost determinata conform normelor si materializate pe plansa de 

reglementari iar prescriptiile de construire sunt stipulate in R.L.U. si R.L.U. pentru U.T.R. in 
concordanta cu R.G.U. si a normelor in vigoare. 

In ceea ce priveste regimul de inaltime, se propune mentinerea pe cat posibil a regimului mic si 
mediu de inaltime existent deja in zonele constituite.  

In general, pe teritoriul comunei, in zonele cu locuinte individuale, regimul de inaltime este 
parter. 

In zonele de locuinte propuse, regimul de inaltime propus este parter, parter si etaj/mansarda. 
Se vor amplasa si cladiri mai inalte de , in functie de obiectiv, de zona, de pozitie, poate fi un cap 

de perspectiva sau un accent in zona, aceasta se va hotari de la caz la caz in functie de obiectiv, de 
importanta lui si se va reglementa printr-un PUZ. 
 
Interdictii temporare de construire pentru zonele ce necesita studii si cercetari suplimentare 

- toate zonele aflate in zonele de servitute impuse de normele sanitare, legea apelor, drumurilor 
sau ocrotirii monumentelor, mediului; 

- zona aferenta dotarilor de interes public; 
- zona aferenta spatiilor verzi existente, atat a celor publice cit si a celor aferente zonelor 

functionale din care fac parte. 
 

Toate zonele de mai sus au fost evidentiate distinct pe plansa de reglementari - delimitare 
U.T.R.  

 

3.12. Obiective de utilitate publica 
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 Obiectivele de utilitate publica existente se pot regasi in plansa de situatie existenta si 
disfunctionalitati, iar cele propuse se regasesc in plansa de proprietate a terenurilor. 

  

DOMENII 
Domenii de interes Dimensiuni 

national judetean local suprafata teren dimensiuni 
INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII 

Dispensar si farmacie   x 1158 mp  
Centru multifunctional   x 2327 mp  
Centru de cultura rurala 
traditionala 

  x 2457 mp  

Orfelinat/Camin batrani   x 2408 mp  
Centru agroalimentar 
pentru produse autohtone 

  x 11610 mp  

SALVAREA, PROTEJAREA SI PUNEREA IN VALOARE A SITURILOR ISTORICE 
Sit arheologic Piatra Mica x     
Sit arheologic Piatra Mare x     

 

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 
 
 Amenajarea si dezvoltarea unităţii teritorial-administrative de bază în totalitatea ei, în 
corelare cu teritoriile administrative înconjuratoare 

In vederea unei mai bune corelări cu teritoriile administrative înconjuratoare, s-au propus: 

- modernizarea căilor de comunicaţie de importanţă judeteana; 
- extinderea retelelor electrice şi modernizarea posturilor de transformare pentru a satisface 

cerinţele actuale; 
- realizarea activităţii controlate de colectare a deşeurilor; 
- lucrari de combatere şi prevenire a inundaţiilor în zonele de risc prin regularizări de maluri, 

acumulări temporare, etc. 
- lucrari de combatere şi prevenire a alunecărilor de teren prin amenajarea versanţilor şi 

refacerea stabilităţii acestora. 

 

Şansele de relansare economico-socială a localităţii, în corelare cu programul propriu de dezvoltare 

Pentru a ajuta o relansare economică a comunei Ceru Bacainti, se propun urmatoarele: 

- incurajarea investiţiilor private; 
- valorificarea pe plan local a resurselor materiale şi umane;  
- facilitarea accesului informaţional privind piaţa; 
- formarea capitalului uman în spiritul economiei de piaţa; 
- popularizarea agenţilor cu rezultate economice şi sociale deosebite prin organizarea de târguri 

şi expoziţii. 
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Categorii principale de intervenţie, care să susţină programul de dezvoltare: 

- circulaţii; 
- fond construit şi utilizarea terenurilor; 
- relansarea specificului arhitectural local ca şi politică arhitectural-urbanistică menita sa 

perpetueze peisajul cultural tradiţional al Munţilor Apuseni, în scopul conservării identităţii 
acestora si a revitalizării agroturismului în zonă; 

- spaţii plantate, agrement şi sport; 
- probleme de mediu; 
- protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu. 

 

Aprecieri ale elaboratorului PUG  

Consideram de importanţă majoră pentru viitorul comunei:dezvoltarea infrastructurii rutiere, 
sprijinirea dezvoltarii activitatilor de prelucrarea a produselor agroindustriale locale,promovarea 
turistica a zonei (şansa importantă de relansare economică şi socială), luarea tuturor masurilor de 
protecţie a mediului, de împădurire şi nu în ultimul rand de dezvoltare a sectorului economic 
responsabil cu creşterea animalelor. 

 

5. ANEXE 


