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MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE
1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării : ”ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL și
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
al Comunei PILU, județul Arad”

Beneficiar: COMUNA PILU, Judeţul ARAD
Proiectant general: SC URBIS GEOPROIECT SRL, Târgovişte
Manager General: Ing. Mădălina SĂVOIU
Manager Proiect: Ing. Mădălina SĂVOIU
Proiectant de specialitate: Urb. Cristina Dinescu

Urb. Iulia Mărăcineanu
Ing. Rețele edilitare: Cârstea Constanța

1.2. OBIECTUL PUG

Prezenta documentație s-a întocmit în baza comenzii Comunei PILU și a contractului de
proiectare cu Proiectantul având ca obiect ”ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL și
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM al COMUNEI PILU, județul Arad”, care are ca scop
stabilirea obiectivelor, direcțiilor principale de acțiune și măsurilor de dezvoltare a localității
pentru o perioada de 5-10 ani, pe baza analizei multicriteriale a situației existente și a strategiei
de dezvoltare macroteritoriale.

PLANUL URBANISTIC GENERAL este un instrument operațional al politicii de
dezvoltare adoptată de administrația locală.

Scopurile generale avute ale acestui tip de documentații sunt legate de:
 raportul optim dintre amenajarea generală a teritoriului și dezvoltarea urbanistică a

localităților sale;
 relaţionarea localităţii cu teritoriul său administrativ şi relaţionarea suprateritorială;
 relaționarea din punct de vedere funcțional a spațiilor;
 stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
 delimitarea zonelor expuse la riscuri naturale sau antropice și reducerea vulnerabilității

fondului construit (existent și viitor);
 delimitarea zonelor afectate de servituţi publice, afectate de interdicţii temporare și

permanente de construire;
 evidențierea fondului construit și amenajat valoros din punct de vedere istoric și ambiental

și propunerea unui sistem de protecție a acestuia;
 modernizarea şi dezvoltarea echipării și a infrastructurii edilitare aferentă zonelor de

extindere a intravilanului;
 creșterea calității vieții;
 activarea economiei locale;
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 stabilirea reperelor necesare realizării investițiilor de utilitate publică;
 precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite și amenajate;
 punerea la punct a sistemului de reglementare a activității constructive (certificate de

urbanism și autorizații de construire);
 corelarea intereselor publice cu cele individuale.
Teritoriul comunei PILU are o poziție geografică și caracteristici care au impus analize
particularizate prin studii de fundamentare ale teritoriului, preluate apoi în documentața PUG.

Din acest motiv analiza și propunerile sunt adaptate acestei situatii, fiind in același timp
conforme cu conținutul cadrul general acceptat.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

La baza întocmirii prezentei documentații au stat următoarele materiale documentare:

 ”Monografia Comunei PILU – Mare, județul Arad, La 700 de ani de atestare documentară
1283 – 1983”, autor Traian Moca, Editura Arad, 2005

 ”Județul Arad”, autori - Valeria Velcea, Ion Velcea, Octavian Mandrut, Editura Academiei RSR,
1979 ;

 ”Studiu istoric de fundamentare PUG comuna PILU judetul Arad”, întocmit de arh. Maria
Tămășan și dr. Arh. Teodor Octavian Gheorghiu

 ” Masterplan apă şi canalizare a judeţului Arad”
 ” Studiu de Fezabilitate pentru Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzata

in judetul Arad”, elaborat de Romair Consulting Ltd. şi PF Pell Frischmann
 ” Masteplan Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide (SMIDS)” în județul Arad
 ” Studiu de oportunitate pentru organizarea procedurii de atribuire a contractului delegare a

gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de tratare a deşeurilor din judeţul Arad (revizia
3)” – elaborat de Finnish Consulting Group în noiembrie 2015

 Proiect ”Înființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare, extindere sistem de
alimentare cu apă în comuna PILU, județul Arad” întocmit de ing. Tatar Nicolae

 ” Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Arad” ;
 Datele statistice sunt furnizate de Consiliul Județean Arad, Primaria comunei PILU, precum și

de alte instituții specializate, inclusiv site-ul INSSE
 Documentația ”Impactul schimbărilor climatice în zona corespunzătoare Planului Urbanistic

General și Regulamentului de Urbanism realizat pentru comuna PILU, judetul Arad”,
proiectant de specialitate, expert evaluator EURO ENVIROTECH Ploiești.

 Documentația ”Protecția mediului, riscuri naturale și antropice privind zona corespunzătoare
Planului Urbanistic General și Regulamentului de Urbanism realizat pentru comuna PILU,
judetul Arad”, proiectant de specialitate, expert evaluator EURO ENVIROTECH Ploiești.

 ” Studiu geotehnic aferent Plan Urbanistic General comuna PILU, județul Arad”, proiectant de
specialitate geo – hidro S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L., noiembrie 2017

 ”Strategia de Dezvoltare Spațială a comunei PILU”, intocmită de S.C. URBIS GEOPROIECT
S.R.L.,

 ”Studiu de fundamentare – ”Analiza factorilor interesați, anchete sociale”, întocmit de S.C.
URBIS GEOPROIECT S.R.L.;

 ” Studiu de fundamentare – ”Infrastructura tehnico – edilitară”, întocmit de S.C. URBIS
GEOPROIECT S.R.L., proiectant de specialitate ing. Rețele edilitare: Cârstea Constanța;
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 ”Studiu de fundamentare – Tipul de proprietate”, întocmit de S.C. URBIS GEOPROIECT S.R.L.,
 ”Studiu de fundamentare – ”Memoriu de sinteză aferent Planului Urbanistic General comuna

PILU, județul Arad”, întocmit de S.C. URBIS GEOPROIECT S.R.L.,
 planuri cadastrale scara 1 : 10.000, aprobate de O.C.P.I Arad;
 planuri cadastrale si topografice scara 1 :5.000, 1 :25.000;
 planuri cadastrale pentru zonele de Intravilan scara 1 :2.000;
 Planuri parcelare pentru zone de Extravilan, scara 1 :1.000, scara 1 :500;
 alte studii întocmite concomitent sau anterior cu elaborarea PUG-ului;
 documente puse la dispoziţie de Primăria Comunei PILU, samd.

Regulamentul local de urbanism (denumit pe scurt RLU) se elaborează în conformitate cu
următoarele legi sau acte normative specific care reglementează domeniul:
 REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM aprobat prin HGR nr 525/27 iunie 1996, cu

modificările și completările ulterioare, ale cărui prevederi sunt detaliate în conformitate cu
condiţiile specifice ale zonei studiate.

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și
completările ulterioare

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire, cu modificările și completările
ulterioare

 Ordinul MLPAT nr 21/N/10.04.2000 - Ghid de aplicare al RGU, cuprinzând precizari, detalieri
și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

 Ordinul MLPAT nr 13/N/10.03.1999 - Ghid privind metodologia de elaborare și conţinutul-
cadru al planului urbanistic general – Indicativ GP – 038 – 1999

 Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000 – Ghid privind metodologia de elaborare și conţinutul-
cadru al planului urbanistic zonal – Indicativ GM – 010 – 2000.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
În momentul de față, comuna are în componență satele: PILU (reşedinţă de comună) situat

pe malul stâng al Canalului Morilor, și Vărșand, punct de trecere a frontierei, situat pe malul
stâng al râului Crișul Alb.

Din punct de vedere morfologic, teritoriul administrativ al comunei PILU este situat în marea
unitate de relief Câmpia de Vest, subdiviziunea Câmpia Crișurilor, cu subunitatea Câmpia Crișului
Alb.
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2.1.RELAȚII ÎN TERITORIU

Dat fiind particularitățile amplsamentului comunei și localităților din cadrul ei, în raport
cu relieful și față de principalele căi de comunicație zonale, PILU și Vărșand formează un lanț

aproape continuu, orientat pe direcția nord-sud.

Această caracteristică este
determinată și de istoricul zonei, care a facilitat
acest tip de dezvoltare liniară.

Conform Planului de Amenajare a
Teritoriului Județean, relațiile cele mai
importante stabilite la nivel de comună sunt
propuse pe direcția nord-sud, legând Municipiul
Arad de vamă prin intermediul unei axe majore
de interes regional / interjudețean /
internațional. Astfel, prima direcție include
comuna în importanta axă de legătură dintre

Vama Vărșand și Municipiul Arad. De asemenea, pe direcția nord – sud și spre vest , se asigură
legătura către punctul de frontieră-Vârșand și către Munții Apuseni, prin intermediul unei
propuneri de traseu de autostradă. A treia direcție din care poate beneficia comuna, leagă orașul
Chișineu – Criș de Municipiul Brad din județul Hunedoara și către sud până la orașul Lipova.

Pe aceste fluxuri principale se petrec majoritatea schimburilor comerciale și de persoane
în care este antrenată comuna.

Există apoi relații de o cu totul altă natură, pe direcția est – vest, cu caracter local,
majoritar pietonal. Ele pun in legătura satele comunei cu spațiul aferent Canalului Morilor
respectiv albia Crișului Alb, ca spațiu verde, cu potențial turistic.

DISFUNCȚIONALITĂȚI

Una dintre problemele care persistă și a fost semnalată și în Planul Urbanistic General,
întocmit de PRO URBAN S.R.L. este faptul că artera principală care străpunge intravilanul
comunei – DN 79A, până la Punctul de Trecere a Frontierei Vărșand este frecvent utilizată de
traficul greu de marfă. Din această cauză, celelalte activități care se desfășoară în comună sunt
perturbate de trafic precum și de staționarea îndelugată a mașinilor de mare tonaj în zona vămii.

Încadrarea în rețeaua de localități și în teritoriul administrativ

Accesul in localitatea PILU este asigurat de două artere principale, respectiv DN 79A și
DJ 709J care se intersectează în partea de sud a satului PILU.

Teritoriul administrativ al comunei PILU prezintă următoarele vecinătăți:
- la nord, Ungaria și comuna Zerind;
- la est, comunele Zerind și Socodor;
- la sud, comuna Grăniceri;
- la vest, Ungaria.
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Ca mărime, comuna se încadrează în categoria localităților mici cu un teritoriu
administrativ de 7.188,58 ha și o populatie de 2184 locuitori (1 iulie 2016).

Comuna este formată din : PILU reședință de comună și satul Vărșand.
Comuna PILU este situată în partea de vest a României, respectiv în extremitatea nord-

vestică a județului Arad, la o distanță de 19 km față de orașul Chișineu — Criș, 50 km față de
orașul Ineu și 61 km față de municipiul reședință de județ, Arad.

Din punct de vedere al încadrării geografice teritoriul administrativ al comunei PILU se
situează între următoarele coordonate geografice:
- 46o 31’56.76’’ - 46°38’24.39’’ latitudine nordică și
- 21o 18’26.07’’- 21°26’17.47’’ longitudine estică.

Din punct de vedere administrativ, comuna PILU este situată în zona nord-vestică a
județului Arad, la o distanță de 19 km față de orașul Chișineu — Criș, 50 km față de orașul Ineu
și 61 km față de municipiul reședință de județ, Arad. Cele două sate componente ale comunei
PILU sunt amplasate pe direcția nord – vest - sud. Ele sunt legate de DN 79A, care strabate în
lung localitățile.

2.2. ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Funcțiile economice și sociale din teritoriul comunei PILU sunt date de:
 Poziția față de orașul Chișineu Criș și municipiul Arad
 Cadrul natural
 Resursele solului - fond forestier

- fond agricol
 Resurse ale subsolului - materiale de construcții
 Poziție geografică - are rol de localitate „dormitor” dar și turistic

Economia întregii zone este una predominant agrară, populația fiind axată pe cultivarea
terenurilor și creșterea animalelor.

Orașul Chișineu-Criș absoarbe o mare parte a forței de muncă din zonă, economia
acestuia fiind predominant agrară, în ultima perioadă dezvoltându-se mult și sectorul economic
industrial.
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Poziţia geografică a comunei PILU îi conferă o importanţă deosebită în traficul intern şi
internaţional prin punctul de trecere a frontierei Vărşand, ceea ce permite comunei largi
posibilităţi de legături de schimb şi de participare activă la viaţa economică.

DISFUNCȚIONALITĂȚI

Principalele disfuncționalități identificate sunt :
- lipsa culturii antreprenoriale ;
- lipsa capitalului de susținere a activităților economice ;
- folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate și eficiență economică scăzută ;
- cunoștințe insuficiente legate de elaborarea și administrarea proiectelor finanțate de fonduri
europene;
- dezvoltarea slabă a dotărilor turistice și a unităților de cazare specifice pentru zona de tranzit de
ieșire din țară ;
- existența resurselor locale, puțin sau necorespunzător valorificat în prezent ;
- migrația forței de muncă spre zone atractive din punct de vedere economic (în țară sau în
străinătate).

2.3.CIRCULAȚIA

DN 79A - traversează judeţul de la est spre vest; cu originea în localitatea Vârfuri, trece
prin oraşele Ineu, Chişineu-Criş, cu ieşire din ţară spre Ungaria la Vărşand, fiind legătura
localităţii PILU cu reşedinţa de judeţ.

Traficul de tranzit şi de penetraţie se desfăşoară pe traseele drumurilor clasificate
respectiv pe: drumul naţional DN 79 A şi drumul judeţean DJ 709J.

În localităţile PILU şi Vărşand, fiind localităţi apropiate Trecerii de Frontieră Vărşand, se
desfăşoară un trafic de tranzit şi de penetraţie foarte dezvoltat în special trafic greu de marfa.

Cea mai apropiată staţie de cale ferată este la Grăniceri, comună situată la cca 10 km.
În comună sunt amenajate staţii de autobuze, transportul cu mijloace auto asigurând

legătura comunei cu municipiul Arad şi oraşul Chişineu-Criş.
Reţeaua stradala existentă în localitatea Vărşand este alcătuită în marea majoritate din

străzi de categoria IlI-a unele modernizate, altele nu, şi au o lungime totală de 10450 m.

DISFUNCȚIONALITĂȚI

Principalele probleme constatate in acest domeniu se refera la calitatea îmbrăcăminților
drumurilor.

O alta problemă este cea referitoare la traversarea localităților de DN 79A, care
constituie arteră de ieșire din țară prin Vama Vărșand, arteră circulată inclusiv de mașinile de
tonaj mare, fapt ce constituie un disconfort pentru circulația din interiorul localității cauzat
inclusiv de slaba amenajare a intersecțiilor drumurilor locale cu drumul național, din intravilan.

Transportul in comun – În comună sunt amenajate staţii de autobuze, transportul cu
mijloace auto asigurând legătura comunei cu municipiul Arad şi oraşul Chişineu-Criş.
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2.4. INTRAVILANUL EXISTENT. ZONE FUNCȚIONALE. BILANȚ TERITORIAL

În comuna PILU, intravilanul este format din intravilanele satelor, precum și dintr-o serie
de trupuri izolate, reprezentând construcții aferente terenurilor tehnico – edilitare, cimitire și zona
cu destinație specială.

ZONARE FUNCȚIONALĂ

ZONA CENTRALĂ

Zona centrală are un caracter complex iar din punct de vedere funcțional, este tratată
ca atare. În această zonă s-au dezvoltat dotările comerciale și administrative, cu un regim de
înălțime de P, P+1 (parter, parter +1 etaj).

Zona centrală aferentă satului PILU se desfășoară la nivelul drumului național DN
79 A și cuprinde zona care concetrează instituțiile și serviciile cele mai importante. Aceasta se
desfășoară liniar, cuprinzând primele parcele cu deschidere la strada principală - DN 79 A
precum și o zonă amplă de spațiu verde, de o parte și de alta a drumului național.

Zona centrală aferentă satului Vărșand se desfășoară tot la nivelul arterei
principale de circulație – DN 79 A, cuprinzând zona care concetrează instituțiile și serviciile
importante la nivel local. Aceasta se desfășoară liniar, cuprinzănd primele parcele cu deschidere
la strada principală - DN 79 A.

SERVICII

Detaliind situația dotărilor și clădirilor importante care se găsesc în marea lor majoritate
în centre și în spațiile învecinate, se obține o imagine mai completă a acestor componente
importante a așezărilor, cu consecințe asupra calității vieții.

Cadirea și instituția Primăriei se găsesc în satul PILU, acestea aflându-se în centrul
satului, unde se regăsesc și alte dotări publice precum farmacie, cooperativă, cămin cultural, etc.

În general, dotările cele mai importante se regăsesc în satul reședință, satul PILU dar și
în satul Vărșand, pe teritoriul acestuia constituindu-se punctul de trecere al frontierei către
Ungaria. În afara administrației publice locale și poliției există: dispensar medical uman (în satul
PILU), dispensar veterinar, farmacii (o farmacie în satul PILU și una în Vărșand), școli primare și
gimnaziale, grădiniţe, Detașamentul de Grăniceri, camine culturale (cate unul in fiecare sat),
stadionul FC Frontiera PILU, teren de fotbal Vărșand, unități administrative aferente trecerii
vamale, Punct ANIF (în satul Vărșand), etc.

La aceste funcțiuni se adaugă cele religioase – bisericile.
Există o serie de dotări comerciale și de servicii, private, grupate în marea lor majoritate

în centrele amintite sau în vecinătatea lor.

LOCUIREA

Numărul aproximativ de gospodării care se regăsesc în comuna PILU este de 786.
Numărul mediu de membrii ai unei familii este de 2,7, variând destul de mult în funcție de etnie
și confesiune.

Tipologia tradițională a locuirii este cea întalnită în întraga câmpie a Banatului, Aradului și
Crișanei. Ea se caracterizează printr-o lotizare individuală, cu case perpendicular pe axul străzii
(în lungul lotului) și cu anexele înșiruite spre gradină.
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Având în vedere faptul că relieful este plat, tipologia parcelarului este una uniformă,
regulată, cu o orientare a insulelor de parcele paralelă față de drumul național.

Starea generală a locuirii este bună. Materialele utilizate tradițional sunt cărămida, lemnul,
pământul, în sistem mixt. Acoperirea este cu șarpante cu două sau mai multe ape, învelitoarea
fiind din ceramică.

Principala disfuncționalitate din punct de vedere al locuirii o constituie lipsa rețelelor
edilitare, respectiv, apă, gaz, canalizare, ceea ce duce la un grad redus de confort.

ZONE ECONOMICE (INDUSTRIE, DEPOZITARI ETC.)

Industrie (inclusiv agro-industrie)
Activitatea industrială este slab prezentă în localitate, fiind mai activ domeniul

transporturilor și depozitării, fapt generat de punctul de trecere al frontierei din satul Vărșand.
Majoritatea agenților economici care activează în comună au ca domeniu de activitate

prestările de servicii.

ALTE ZONE COMPONENTE ALE INTRAVILANULUI

CĂI DE COMUNICARE ȘI TRANSPORTURI

Schema stradală a localității s-a dezvoltat având ca axă principală drumul național DN 79A,
respectiv partea stradală a acestuia. Această axă colectează circulația secundară de pe străzile
colectoare perpendiculare pe aceasta.

Axa principală a localității – DN 79 A își desfăsoară traseul în interiorul comunei pe o
distanță de aproximativ 11,9 km, străbătând o distanță de aproximativ 5,08 km din intravilanul
satelor PILU și Vărșand.

În partea de sud a satului PILU se intersectează drumul național DN 79 A și DJ 709 J printr-
o intersecție la același nivel, acesta din urmă fiind nemodernizat.

În afară de străzile modernizate, în intravilanul satului PILU mai există aproximativ 12
drumuri nemodernizate, de pământ și un drum pietruit iar în satul Vărșand aproximativ 9 drumuri
de pământ și 6 drumuri pietruite.

Circulația pietonală în localitate este asigurată de trotuarele existente între case și partea
carosabilă a străzi. Starea de viabilitate a acestora este destul de bună.

În concluzie, din cauza traficului generat de punctul de fronieră aferent Vămii Vărșand,
traficul în localitate se desfășoară greoi, cu viteze foarte mici, fără siguranță în trafic.

Din punct de vedere al circulației feroviare, comuna PILU nu dispune de gară CFR.
Transportul feroviar este asigurat de linia CF Arad – Oradea care are stația cea mai apropiată de
comuna PILU în orașul Chișineu – Criș.

SPATII VERZI ȘI SPORT

Majoritatea spațiilor verzi din comună sunt constituite la nivel căilor de circulație, neexistând
parcuri sau alte spații verzi amenajate. La intrarea în satul PILU, la nivelul DJ 709J există
stadionul FC Frontiera PILU.

Teritoriul comunei PILU este intersectat parţial de următoarele arii naturale protejate din
reţeaua Natura 2000: * Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru (ROSPA0015)

* Nădab - Socodor - Vărșand (ROSCI0231)
* Crişul Alb (ROSCI0048).
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DESTINAȚIE SPECIALĂ

În intravilanul comunei PILU există unități cu destinație specială care ocupă aproximativ
3,08% din totalul intravilanului. Această zonă este reprezentată de activitățile vamale care se
desfășoară în satul Vărșand și care cuprinde instituții precum: Ministerul Transporturilor – punct
control și încasare Vărșand, Poliția de Frontieră, Punct de pregătire Poliția de Frontieră, Punct de
verificare CNAIR, punct taxă vignetă, etc.

GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI CIMITIRE

În cadrul comunei există o amenajare specială destinată depozitării gunoaielor, trupul d
eintravilan A11 – Rampa de gunoi, care se află adiacent intravilanului satului Vărșand, în partea
de sud – vest. Suprafața acesteia este de aproximativ 0,8 ha.

Fiecare sat are cateva cimitire, unele ca trupuri izolate, dupa cum urmeaza:
 PILU – 3 cimitire (2 cimitire în intravilanul satului, 1 cimitir trup separat);
 Vărșand – 3 cimitire.

ECHIPAREA EDILITARĂ

Pe teritoriul comunei PILU există o stație de pompare în intravilanul ei, în partea de
nord – est a satului PILU, lângă canalul Crișul Morilor. Aceasta constituie trupul de intravilan
A12 – Canton SGA și are o suprafață aproximativă de 0,14 ha. De asemenea, mai există un
canotn OGA, constituit de trupul de intravilan A4, cu o suprafață aproximativă de 0,22 ha.

BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN LIMITA TERITORIULUI
ADMINISTRATIV

BILANT PE CATEGORII DE FOLOSINTA A INTRAVILANULUI EXISTENT

TERITORIUL
ADMINISTRATIV AL

COMUNEI
AGRICOL

NEAGRICOL

TOTAL
PADURI APE

CAI DE
COMUNICATIE

RUTIERA

CURTI
CONSTRUCTII

NEPRODUCTIV

INTRAVILAN EXISTENT 0.00 0.00 3.87 14.63 314.01 0.00 332.51
EXTRAVILAN 6450.48 45.23 218.99 115.25 21.47 4.65 6856.07
TOTAL 6450.48 45.23 222.86 129.88 335.48 4.65 7188.58
PROCENT 89.73% 0.63% 3.10% 1.81% 4.67% 0.06% 100.00%
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BILANȚUL TERITORIAL AL SUPRAFEȚELOR CUPRINSE ÎN INTRAVILANUL EXISTENT

Bilantul prezentat este în perfectă concordanță cu realitățile urbanistice ale Comunei
PILU. El certifică caracterul compact al așezărilor și o dotare corespunzătoare, peste media
județului.

Există, apoi disponibilități reale de dezvoltare a unor componente mai slab reprezentate
în momentul de față (mica industrie, comerț, servicii etc.), fie prin reconversia unor unități
abandonate, fie prin extinderea intravilanelor. Asemenea oportunități există pentru ambele sate
ale comunei, dar în mod special și necesar, pentru Vărșand, acesta constituindu-se și punct de
trecere al frontierei către Ungaria. Aceste oportunități vor conduce la ușoare extinderi ale
intravilanului, cu precădere în partea de sud a satului PILU, în partea de sud – est a satului
Vărșand și răspândit în teritoriu, constituindu-se trupuri noi de intravilan.

În sudul intravilanului satului PILU, există un mare potențial de revitalizare a ariei
locuite, prin parcelarea unei suprafețe aflată pe funcțiunea de locuire și dezvoltarea unor locuințe
noi.

CENTRALIZATOR
INTRAVILAN EXISTENT

DENUMIRE
TRUP S (HA) DENUMIRE

TRUP
S

(HA)
PILU 152,64A6 0,1
VARSAND 170A7 0,09
A1 0,45A8 1,36
A10 0,88A9 0,6
A11 0,3B1 0,14
A12 0,14B2 0,62
A13 0,2B3 0,28
A2 0,73B4 0,4
A3 0,76B7 0,12
A4 0,22B8 1,32
A5 0,13B9 1,03

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT
332,51 HA
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BILAN FUNCTIONAL INTRAVILAN EXISTENT
ZONA FUNCTIONALA S (HA)
LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 195,15
INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII 27,81
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE 10,17
UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE 13,76
CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO-EDILITARE 2,08
GOSPODARIE COMUNALA/CIMITRE 9,59
DESTINATIE SPECIALA 10,27
SPATII PLANTATE, DE PROTECTIE, AGREMENT, SPORT 45,97
LOCUINTE/UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE 0,2
CAI DE COMUNICATIE RUTIERA 13,95
TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 3,56

TOTAL 332,51

DISFUNCTIONALITĂȚI

Între problemele funcționale, principala este dezafectarea unităților agro-industriale și
slaba lor reconversie sau revitalizare. Prin dotarea lor (inclusiv infrastructurală) ele au un
potențial deosebit de dezvoltare în beneficiul comunei.

În general, se constată o activitate economică dezvoltatădin punct de vedere al
serviciilor însă aceasta este mai puțin dezvoltată din punct de vedere al turismului.

În domeniul zonării teritoriale, disfuncțiunea care va trebui corectată în primul rând
este referitoare la numărul mic de trupuri izolate introduse în momentul de față în intravilane, în
raport cu ponderea reală a acestora. Din acest motiv, orice intervenție în cadrul trupurilor
respective, dintre propunerile importante ale PUG-ului va trebui sa se refere la acest aspect, care
va reglementa situația pe termen lung și o va simplifica, în beneficial dezvoltării.

2.5. ZONE CU RISCURI NATURALE

Extras din “studiul geotehnic” elaborat pentru PUG-ul Comunei PILU.

Riscul seismic

Din punct de vedere seismic comuna PILU se încadrează în zona de macroseismicitate I
= 61 pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani,
conform S.R. 1100/1— 93.

Risc de inundabilitate

Pe teritoriul comunei PILU fenomenele de inundabilitate au fost combătute prin
îndiguirea și regularizarea văilor. În perioadele cu precipitații abundente și viituri se produce
eroziunea talvegului rețelei hidrografice. Un alt fenomen ce se produce la viituri este reprezentat
de eroziunea malurilor, lucru ce duce la modificarea cursului râului și uneori la declanșarea
fenomenelor de instabilitate. Zonele inundabile includ și aceste posibile zone de eroziune.
În zonele depresionare și cu substrat predominant din roci argiloase, apa din precipitații băltește.
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Digul de protecție al Crișului Alb

Risc de instabiliate

În cadrul teritoriului administrativ al comunei PILU, fenomenele de instabilitate au fost
analizate conform metodologiei, rezultă faptul că fenomenele de instabilitate sunt inexistente în
cadrul comunei.

Riscul geotehnic

La încadrarea în categoria geotehnică pentru terenurile din comuna PILU, s-au avut în
vedere următoarele elemente:

Conform punctajului rezultat din cumularea factorilor prezentați în tabelul de mai sus,
intervalul de valori se situează între 7 — 19 puncte, iar funcție de amplasament și categoria de
importanță a construcției riscul geotehnic este redus - major.

Riscul antropic

Pe teritoriul comunei PILU, principalele riscuri antropice sunt reprezentate de:
- liniile de înaltă și medie tensiune.
Viitoarele constucții vor fi amplasate la o distanță corespunzătoare față de acestea.

Distanța minimă este stabilitată de autoritatea aparținătoare.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

Gospodărirea apelor

În cadrul teritoriului comunei PILU, ca subunităţi de relief se disting două trepte,
respectiv câmpia joasă a Crişurilor şi lunca Crişului Alb.
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a) Câmpia joasă a Crişurilor este rezultatul acţiunii râurilor peste un compartiment
de subsidenţă (al Sarethului, în Ungaria), în timpul Holocenului, având altitudini în jurul valorii de
100 m;

În zona comunei PILU câmpia prezintă un aspect tabular, plan, cu frecvente zone
depresionare, foste zone de divagare ale Crişului Alb.

b) Lunca Crişului Alb
Pe teritoriul comunei PILU râul Crişul Alb a fost îndiguit pentru prevenirea inundaţiilor.
Pe teritoriul comunei PILU, Crișul Alb primește ca principal afluent pe partea stângă

Canalul Morilor. Acesta are inițial cursul orientat pe direcția sud – nord, după care se orientează
către nord – vest în amonte de satul PILU, iar la ieșirea din localitate își schimbă direcția către
nord – est până aproape de confluența cu Crișul Alb. Este îndiguit pe tot parcursul.

Conditiile hidrogeologice din zona comunei PILU

Din punct de vedere hidrogeologic teritoriul comunei PILU se încadrează conului
aluvionar al Crişului Alb, respectiv corpului de apă subterană “ROCR07 Crişuri”.

Alimentarea cu apă

În prezent, în comună există rețea de alimentare cu apă potabilă a gospodăriilor însă nu
pe toate străzile din localitate.

Pentru restul de străzi reţeaua centralizată de distribuţie a apei este în execuţie, iar
alimentarea gospodăriilor şi a agenţilor economici încă neracordaţi, sau care nu sunt în zona de
acoperire a reţelei publice executate, după caz, alimentarea se face până la finalizarea lucrărilor,
prin fântani de tip rural sau foraje proprii.

Canalizare

Colectarea apelor menajere uzate se face fie în rezervoare vidanjabile, mai mult s-au
mai puțin etanșe, în puțuri absorbante sau sunt evacuate direct în șanțurile drumurilor din
comună care sunt în mare parte, o sursă sigură de poluare. Prin deversarea apelor uzate în
șanțuri, acestea intră în fermentație și putrefacție emanând gaze urât mirositoare, poluând
olfactiv întreaga zonă, creând o imagine deplorabilă.

Acest mod de evacuare a apelor uzate menajere este deficitar, neputându-se asigura
protecția surselor de apă, mai ales ținându-se cont de distanța foarte mică de țara vecină Ungaria
spre care converg toate apele curgătoare din zonă.

Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică a localităţii se realizează prin LEA 20 kV derivată din
linia electrică aeriană care alimentează oraşul Chisineu Cris. Din linia electrică aeriană menţionată
se racordează cele 8 posturi de transformare 20/0,4 kV existente.

Distribuţia la consumatori se face prin reţele aeriene de 0,4 kV.
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Telecomunicaţii

Reţeaua de telecomunicaţii a comunei cuprinde servicii de telefonie mobilă şi fixă, radio,
televiziune prin cablu şi internet.

În concluzie, gradul de acoperire a reţelelor de comunicare, mass-media şi a serviciilor
Internet este în procent ridicat, fiind rezolvate aproape toate solicitările de instalare de posturi.

Alimentare cu cădură

Alimentarea cu căldură a locuinţelor şi obiectivelor sociale din comuna PILU se
realizează prin intermediul sobelor sau microcentrale termice cu combustibil solid - lemn. Se mai
întâlnesc izolat şi cazuri în care încălzirea se realizează cu ajutorul aparatelor de încălzit pe bază
de energie electrică.
Prepararea hranei este asigurată cu sobe cu lemne, cu butelii cu gaze şi parţial cu energie
electrică.

Alimentare cu gaze naturale

În comuna PILU neexistând rețea de gaze naturale încălzirea construcțiilor existente și
prepararea apei calde se face local pe baza de combustibil solid (lemne, cărbuni), lichid (motorină,
petrol), gaze petroliere lichefiate și energie electrică.

Pentru etapa de perspectivă se va putea vorbi de posibilitatea realizării unui sistem
comun de alimentare cu gaze a comunelor PILU, Grăniceri şi Socodor.

Gospodărie comunală

În prezent colectarea deşeurilor în comuna PILU se face conform Planului Judeţean de
gestionare integrată a deşeurilor în Judetul Arad, prin operatorul SC „PANIPROD H&R” SRL Arad
care colectează separat deşeurile de plastic (folie) și deşeurile de hârtie şi carton, faţă de cele
menajere, şi le transportă la rampa ecologică din Arad. Prin urmare nu există rampă de gunoi
autorizată în localitate.

Disfuncţionalităţi

În ciuda celor sus menţionate, pentru aruncarea deşeurilor sunt utilizate în continuare
bălți sau canalele de irigație dezafectate, iar fiecare sat are câte o groapă de gunoi neamenajată
și neautorizată în care locuitorii depozitează ilegal deşeuri și care pun in pericol vecinătățile și
subsolul. Una dintre consecințe este pericolul iminent de infestare a apelor freatice care
alimentează fântânile și punctele de captare centralizată a apei.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

MEDIUL NATURAL

Din datele acumulate pănî în prezent, pe teritoriul comunei PILU și în speță în intravilan,
nu s-au manifestat probleme grave generate de poluare. Sunt probleme în privinţa depozitarii
gunoaielor, care risca sa se agraveze și care acum nu se face centralizat și controlat, decât parţial.

Pentru mediul natural din PILU, care, în anumite zone, conține valori deosebite, nu
există un sistem de protecție (monumente istorice, arheologice sau ale naturi clasate sau
rezervații).
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MEDIUL ARTIFICIAL

În interiorul localităților, intervențiile urbanistice și arhitecturale nu au efect în mod
deosebit pentru integritatea lor.

Există însă pericolul edificării (ne referim in special la noile lotizări) în zone instabile sau
cu riscuri de degradare.

În domeniul protecției monumentelor și siturilor istorice și a unui anume ambient, în
momentul de față există o serie de situri clasate, dupa cum urmează, Conform Listei
Monumentelor Istorice 2015:

Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare
117 AR-I-s-A-00465 Tell neolitic sat Vărşand,

comuna PILU
„Movila

Viezurişte”
Neolitic, Cultura

Tisa

118 AR-I-s-A-00466 Situl arheologic de la
Vărşand

sat Vărşand,
comuna PILU “Între vii”

119 AR-I-s-A-00466.01 Necropolă sat Vărşand,
comuna PILU “Între vii”

sec VIII-XI, Epoca
medievală
timpurie

120 AR-I-s-A-00466.02 Necropolă sat Vărşand,
comuna PILU “Între vii” sec VI-VII, Epoca

migraţiilor

121 AR-I-s-A-00466.03 Necropolă sat Vărşand,
comuna PILU “Între vii” Epoca bronzului,

Cultura Otomani

Ambele situri sunt înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional, astfel:

Cod
RAN

Denumire Categorie Tip Localitate Cronologie

11753.01 Tell-ul Tisa de la Vărşand –
Movila Viezurişte, la 300 m E de
localitate, pe malul drept al
Crişului Alb, între râu şi drumul
de şară

locuire civilă tell sat Vărşand,
comuna
PILU

Neolitic,

11753.02 Situl arheologic de la Vărşand -
Între vii. la 300 m V de marginea
localităţii şi la 150 m de drumul
de ţară care leagă satul de
păşune

locuire civilă aşezare şi
necropolă

sat Vărşand,
comuna
PILU

Epoca bronzului,
Epoca migraţiilor,
Epoca medievală,
Eneolitic / sec. VI -
VII, sec. VIII - XI

DISFUNCȚIONALITĂȚI

Cele mai importante disfuncțiuni se referaă la lipsa de protecție a mediului construit
tradițional (edificări abuzive, fără respectarea normelor în vigoare) și mai puțin la protecția
mediului natural, care nu este agresat deocamdată în mod deosebit. În acest ultim domeniu,
lipsesc totuși măsurile speciale de protecție.

Din punctul nostru de vedere, la comuna PILU, prioritatea absolută o constituie mediul
artificial, în legătura cu care este important de menționat faptul că pe teritoriul comunei, în
special în intravilan, există o serie de situri arheologice importante,care se adauga ansamblurilor
și cladirilor cu valoare istorică și arhitecturală deosebită, neincluse pe lista monumentelor istorice.
Se impune aducerea la zi și completarea listei monumentelor istorice și ambientale și
introducerea în intravilan a unor terenuri ocupate cu monumente.
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MEDIUL NATURAL

În funcționarea unităților economice, anual se stabilesc indicii aprobați prin Acordul de
Mediu referitor la ocrotirea mediului ambiant, pe categorii de factori :

 Apă, Aer, Sol,
 Așezări umane

Acestea se vor monitoriza conform legislației în vigoare.

2.8. NECESITATI ȘI OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Necesitățile și optiunile populației susținute și de administraţia publică locală sunt :
 finalizarea şi continuarea, după caz, a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare;
 realizarea stației de epurare;
 deșeurile menajere se vor transporta la depozitul ecologic de la Arad și se vor monitoriza și
controla depozitele locale, neautorizate;
 extinderea intravilanului în vederea realizării de noi gospodării și pentru dezvoltarea
construcțiilor de locuințe de vacanță, dar şi sociale;
 extinderea intravilanului în zona de vest a comunei pentru realizarea unor noi dezvoltări
necesare comunei;
 extinderea intravilanului cu trupuri separate astfel încât să cuprindă toate dezvoltările.

Pentru a evita distorsiuni în piața terenurilor proiectantul propune ca zonele introduse în
intravilan sa aibă restricții temporare de construire până la inițierea și aprobarea unor PUZ-uri,
care vor determina traseul reţelelor tehnico-edilitare și soluţiile tehnice de principiu cât şi trama
stradală aferentă. În aceste condiții terenul este în intravilan şi prin detalierea acestor zone prin
PUZ-uri, vor putea fi realizate etapizat investiții în domeniul infrastructurilor pentru viabilizarea
terenurilor.
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3. PROPUNERI DE REGLEMENTARE URBANISTICĂ
3.1. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ. BILANȚ TERITORIAL

Zonificarea generală a comunei rămane neschimbată. Sunt propuse spre activare centrul
comunei. Sunt propuse spre reconversie fostele unități agro-industriale.

Suprafață totală a UAT este de 7.188,58 ha conform programului RELUAT. Intravilanul
propus este de 369,14 ha însemnând o creştere cu 36,63 ha (de la 332,51 ha).

Se propun un numar de 33 trupuri de intravilan, astfel:
CENTRALIZATOR TRUPURI INTRAVILAN PROPUS

TRUP INTRAVILAN S(HA) TRUP INTRAVILAN S(HA) TRUP INTRAVILAN S(HA)
PILU 167,16VARSAND 171,22S3 SAIVAN 2,62
A1 SAIVAN 0,45B3 CANTON SGA 0,28S4 SAIVAN 0,37
A2 CIMITIR 0,73B7 CANTON ANIF 0,43S5 SAIVAN 0,67
A4 CANTON OGA 0,22B8 SAIVAN 1,47S6 SAIVAN 0,81
A5 SAIVAN 1,40B9 SAIVAN 3,57S7 SAIVAN 1,76
A7 SAIVAN 0,09C1 ZONA AGREMENT 7,16S8 SAIVAN 2,00
A10 CANTON MAPN 0,88C2 STATIE EPURARE 0,76S9 SAIVAN 0,07
A12 CANTON SGA 0,92C3 CANTON SGA 0,38S10 SAIVAN 0,17
A13 LOCUINTA + SAIVAN 0,20C4 STATIE POMPARE 0,06S11 SAIVAN 0,43
B1 STATIE POMPARE 0,17S1 SAIVAN 0,20S12 SAIVAN 1,22
B2 CANTON ANIF 0,62S2 SAIVAN 0,20S13 SAIVAN 0,45

TOTAL
SUPRAFATA 369,14 Ha

BILANȚUL TERITORIAL AL SUPRAFEȚELOR DIN INTRAVILANUL PROPUS

Suprafaţa intravilanului propus este de 369,14 ha şi reprezintă aproximativ 5% din
suprafaţa UAT. Astfel, bilantul zonificarii functionale a suprafetelor din intravilan este urmatorul:

BILANT FUNCTIONAL INTRAVILAN PROPUS
ZONA FUNCTIONALA

S(HA)

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 179,71
INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII 29,54
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE 8,95
UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE 27,61
CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO-EDILITARE 4,02
GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE 10,03
DESTINATIE SPECIALA 10,23
SPATII PLANTATE, DE PROTECTIE, AGREMENT, SPORT 47,36
INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII / LOCUINTE 5,03
UNITATI INDUSTRIALE / AGRO-ZOOTEHNICE 4,71
INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII / UNITATI INDUSTRIALE 11,93
INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII / SPATII VERZI 2,23
CAI DE COMUNICATIE RUTIERA 15,85
TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 11,94

TOTAL 369,14
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Zona de locuinţe – nu s-a extins considerabil, aceasta reprezintă 50.11% din total
teritoriu intravilan, având în continuare ponderea cea mai mare în interiorul comunei, raportat la
celelate zone funcţionale.

Zona pentru instituţii şi servicii - a rămas aproximativ la fel şi ocupă cca. 6.07%
din întreg teritoriul intravilan, din care o parte importantă se află în zona centrală, iar restul
dispersat în teritoriu.

Zona unităţilor industriale şi de depozitare. Zona aferentă unităţilor industriale şi
de depozitare ocupa o suprafata de intravilan de 1.79%.

Zona unităţilor agro-zootehnice – a treia ca pondere în total intravilan, cu 12.22%
se menţine în general în incintele aferente societăţilor comerciale care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul agriculturii şi al zootehniei dar și în fostele incinte C.A.P.

Zona spaţiilor verzi (inclusiv pentru activităţi sportive şi agrement)- a doua ca
pondere, este constituită din terenurile destinate activităţilor sportive, zone verzi de protecţie
pentru infrastructură sau unităţi industriale, zone propuse pentru parcuri sau scuaruri amenajate.

Zona gospodărie comunală – cuprinde incintele aferente cimitirelor existente cu o
pondere de 2.95% şi este constituită din terenurile aferente cimitirelor. Aceasta include şi
bisericile existente în incintă.

Zona dotărilor tehnico-edilitare - cuprinde infrastructura edilitară compusă din
reţele de distribuţie existente - energie electrică, gaze naturale, apă şi telefonie, dar şi incintele
tehnice necesare funcţionării acestora, identificate în teren dar şi propuse pentru dezvoltarea
reţelelor edilitare, cu o pondere de 1.05%.

Zona căilor de comunicaţie - reprezintă 4.10% din teritoriul intravilan şi cuprinde
toată reţeaua de străzi din intravilan împreună cu drumul naţional, județean şi drumurile
comunale şi locale care traversează intravilanul comunei.

Terenuri aflate permanent sub ape – 2.46% constituită din cursurile de apă şi
canalele care traversează intravilanul.

BILANŢ TERITORIAL LA NIVEL DE UAT:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Se formulează următoarele propuneri:
- Educarea în spirit ecologic a membrilor comunităţii;
- Se va avea în vedere monitorizarea teritoriului comunei astfel în cât să se evite existenţa
depozitelor spontane şi necontrolate de deşeuri menajere provenite de la gospodăriile individuale
si/sau de la agenţii economici;
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- Reabilitarea zonelor plantate şi reamenajarea spaţiilor verzi, asocierea cu dotări specifice de
interes general (sport – turism, cultură, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, comerţ şi
alimentaţie publică);
- Interzicerea şi sancţionarea drastică a acţiunilor reprobabile de depozitare întâmplătoare a
gunoiului, cu preponderenţă în zone cu regim protejat (locuinţe, cadru natural, albia apelor de
suprafaţă, monumente etc.);

În sensul remedierii unor situaţii critice se propune:
- reconversia funcţională sau dezafectarea unor incinte cu potenţial poluant, incluse în zone cu
regim protejat;
- retehnologizarea unităţilor agricole şi industriale în scopul reducerii emisiilor de noxe în
atmosferă.

3.2. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

CIRCULAȚIA RUTIERĂ

Principalele propuneri se referă la îmbunătăţirea calitativă a sistemului rutier actual,
respectiv prin:

- Reabilitarea și modernizarea străzilor şi drumurilor de acces la exploataţiile agricole;
- Reabilitare poduri și podețe;
- Amenajarea de parcaje publice.

În măsura posibilităţilor, traseele străzilor noi vor prelua traseele existente, păstrându-se
trama rectangulară specifică localităţii.

* Strazile noi, se vor forma prin trecerea in domeniul public, vor avea în general doua
benzi de circulatie, așigurandu-se accesele la toate loturile propuse, formand cuartale destinate
locuintelor și altor functiuni propuse, gabarite in conformitate cu regulamentul general de
urbanism şi cu tradiţia locală. In masura poșibilitatilor, traseele strazilor noi vor prelua traseele
existente, pastrandu-se trama rectangulara specifica localitatii.

* Spatiile de parcare se vor asigura în concordanță cu prevederile regulamentului
general de urbanism, pentru unitati de utlitate publica in terenurile proprii, in afara domeniului
public pe cat poșibil, iar pentru locuinte in cadrul loturilor personale. De-a lungul strazilor se va
așigura acces individual la fiecare lot sau functiune urbana.

* Traficul existent și prevezibil in comuna va fi satisfacut prin realizarea a doua benzi de
circulatie, cate una pentru fiecare sens.

* Odata cu realizarea proiectelor pentru traseele strazilor, se va așigura vizibilitatea in
intersectii și respectarea razelor de curbura pentru toate categoriile de vehicole, inclușiv transport
de tonaj mare, pentru evitarea oricaror disfunctionalitati in trafic, șituatie ce se va mentine și
intretine in viitorul previzibili, la calitatea necesara desfasurarii traficului.

* Santurile existente de-o parte și de cealalta a drumurilor și strazilor se vor decolmata
periodic, așigurandu-se scurgerea apelor meteorice.

* Zone de protectie a drumurilor vor fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare
* Terenurile cuprinse in zonele de protectie raman in gospodarirea persoanelor juridice

sau fizice care le au in administrare sau in proprietate cu obligatia ca acestea prin activitatea lor
sa nu aduca prejudicii drumului sau derularii in șiguranta a traficului.
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3.3. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE

 Zone afectate de cutremure de pământ
Condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor în raport cu gradul de seismicitate,

distanţele dintre clădiri, regimul de înălţime, sistemul tehnic constructiv, tipul fundaţiilor şi
adâncimea de fundare sunt diferite de la o zonă la alta şi ele se stabilesc pe baza proiectelor
executate de către specialişti atestaţi.

 Zone afectate de inundabilitate şi zone mlăştinoase
La amplasarea construcţiilor în apropierea cursurilor de apă se va respecta distanța

impusă de Legea Apelor pentru zona de protecţie. Nu se vor amplasa construcţii pe traseul
canalelor de desecare funcţionabile sau colmatate, pentru a se evita obturarea lor.

 Zone supuse riscului antropic
Zone afectate de trasee de utilităţi (reţele electrice) şi conducte de transport gaze naturale.

La sistematizarea teritoriului se va ţine cont de traseele de utilităţi şi zonele de protecţie
ale diferitelor obiective din zonă, mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate mare, iar la
autorizarea construcţiilor se va solicita avizul de la instituţiile care le deţin sau administrează (SC
Electrica SA, Transgaz, Transelectrica, Conpet, etc.).

Pentru zonele afectate de depozite de deşeuri menajere se recomandă:
- închiderea depozitelor de deşeuri neamenajate şi reconstrucţia ecologică a terenurilor

ocupate de acestea;
- amenajarea în conforrnitate cu normele în vigoare (impuse de Uniunea Europeană) de

rampe de depozitare a deşeurilor menajere, pănă la punerea în aplicare a Masterplanului
Judeţean de Gestionarea a Deşeurilor.

Pentru eliminarea fenomenelor de risc ce decurg din poluarea apelor freatice se
recomandă extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă din puţuri de medie şi mare
adâncime.

Pentru canalizarea apelor uzate se propune execuţia unui studiu de fezabilitate de către
firme de specialitate, atestate în domeniu, pentru execuţia proiectării canalizării în sistem
centralizat, cu staţie de epurare.

3.4. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Gospodărirea apelor

Principalele reglementări privind Gospodărirea Apelor pe teritoriul administrativ al
comunei se referă la:

- realizarea lucrărilor de amenajare a cursurilor de apă, precum şi întreţinere lucrărilor
existente, astfel încât să se combată, la minimum posibil, efectul unor viitoare inundaţii;

- consolidarea malurilor cursurilor de apă de pe teritoriul comunei pentru înlăturarea
pericolului inundaţiilor şi a eroziunii solului;

- păstrarea şi instituirea, după caz, a zonelor de protecţie sanitară pentru lucrările
hidrotehnice existente sau viitoare

- păstrarea şi instituirea, după caz, a distanţelor de protecţie a cursurilor de apă şi a
lacurilor naturale. Pentru cursurile naturale de apă distanța prevăzută este de 5,0m, iar pentru
cursurile de apă amenajate distanța este de 3,0m de la piciorul digurilor;

- instituirea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică la forajele de apă subterană
propuse pentru dezvoltarea alimentării cu apă în sistem centralizat în toate satele comunei;
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Distanţele de protecţie propuse sunt conforme cu HG 930/2005 - Norme speciale privind
caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică şi Legea nr. 112/2006, lege
care completează Legea nr. 107/1997- Legea Apelor.

Alimentare cu apa

Se propune continuarea extinderii și modernizării reţelei de alimentare cu apă a
comunei, în baza documentelor aprobate actuale.

Pentru zonele de extindere a intravilanului, la faza elaborării documentaţiilor de
urbanism PUZ, prevăzute prin PUG, se va elabora studiu de echipare edilitară pentru extinderea
reţelelor existente la acel moment și detalierea soluţiilor tehnice de principiu.

Proiectarea şi execuţia lucrărilor se va face de către specialişti în domeniu.

Canalizare

În prezent nu există sistem centralizat de canalizare în nici unul dintre satele comunei
PILU. Evacuarea apelor uzate menajere se face în fose septice şi în bazine vidanjabile.

Pentru a creşte gradul de confort şi nivelul de trai, ceea ce influenţează gradul de
civilizaţie a populaţiei din localitate, şi pentru a nu polua pânza freatica, prin studiile de
specialitate realizate pentru promovarea investitiei “Infiintare sistem de canalizare menajeră și
stație de epurare, extindere sistem de alimentare cu apa in comuna PILU, judetul Arad” s-a
adoptat soluţia de a se realiza o reţea de canalizare menajera ce va prelua apă uzată menajere
de la gospodării şi instituţiile publice social economice şi o va tranzita în staţia de epurare
compactă.

Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor se va realiza prin retele electrice
aeriene si subterane, functionand la tensiunea de 220V si 380V (LEA j.t. si LES j.t.), racordate la
posturi de transformare existente, sau, amplasate in zonele in care apar constructii noi.

In cazul constructiilor noi, pentru care nu se poate asigura puterea din posturile de
transformare existente, se vor realiza racorduri electrice subterane din ax LEA 20 kV. Racordurile
electrice vor asigura alimentarea cu energie electrica a noi posturi de transformare 20/0.4 kV,
montate aerian pe stalpi.

De asemenea, se vor prevedea, in functie de terenul liber existent si expunerea la soare
necesara, loturi de panouri solare pentru producerea de energie electrica si livrarea acesteia in
sistemul local de alimentare cu energie electrica.

Pentru iluminatul public se propune un sistem de iluminat cu unitati independente solare.
Lucrările de instalaţii electrice se vor proiecta şi executa numai de către firme autorizate .

Telefonie

În comuna PILU, dezvoltarea telecomunicaţiilor se va face în conformitate cu planurile
de dezvoltare ale Telekom Romania Communications SA şi a altor firme ce deţin reţele de
telecomunicaţii.

Proiectele de dezvoltare şi modernizare în domeniul telecomunicaţiilor vor fi iniţiate şi
finanţate de societăţile comerciale deţinătoare, cu acordul Autorităţii administrative locale.
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Alimentare cu energie termică

In comuna PILU, incalzirea imobilelor se va realiza in continuare majoritar folosindu-se
combustibili de diverse tipuri (combustibili solizi – lemn si carbune, combustibili lichizi – motorina
si petrol, gaze petroliere lichefiate si energie electrica), până la introducerea reţelei centralizate
de distribuţie a gazelor naturale. După racordarea la reţeaua de gaze naturale se va generaliza
folosirea acestora.

Alimentare cu gaze naturale

În comuna PILU, neexistând reţea de gaze naturale, încălzirea construcţiilor existente şi
prepararea apei calde, se face local, pe baza de combustibil solid (lemne, cărbuni), lichid
(motorină, petrol), gaze petroliere lichefiate şi energie electrică.

Pentru etapa de perspectivă, se va putea vorbi de posibilitatea realizării unui sistem
comun de alimentare cu gaze a comunelor PILU, Grăniceri şi Socodor.

Gospodărie comunală - deşeuri

La nivelul judeţului Arad investiţiile având ca obiect deşeurile au fost cuprinse în
proiectul “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL ARAD”.

S-a constituit și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor judeţul Arad (ADI DEȘEURI) în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării,
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor
administrativ teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii
publice de interes zonal sau regional. Comuna PILU face parte din ADI DEȘEURI ARAD.

3.5 PROTECȚIA MEDIULUI

Pentru o protectie efectivă a mediului existent in intregul sau, in perspectiva unei
dezvoltari durabile (promovate in egala masura de Consiliul Europei, de asociatiile internaţionale
și romanesti ale arhitectilor și urbanistilor, precum și de forurile statale și cele ale administratiilor
zonale și locale), principalele propuneri se refera la:

- Dezvolatarea economica și a infrastructurii tinand cont de protectia mediului natural și a
construit (controlate prin documentatii și urmarite in executie);

- Delimitarea de noi zone protejate și completarea listei de monumente istorice și de șituri
arheologice, unele in relatie directa cu elementele naturale care formeaza contextul (vezi
capitolul urmator);

- Delimitarea unor zone naturale protejate, in corelare cu cele arheologice sau referitoare la
monumentele istorice;

- Plantarea și reabilitarea versantilor degradati;
- Amenajarea unor noi spatii verzi pe terenurile degradate și libere ;
- Completarea/replantarea arborilor defrisaţi ilegal în ultimul timp in scopuri diverse;
- Eliminarea surselor actuale de poluare (în special gropile de gunoi neautorizate) și

controlul asupra celor viitoare;
- Ecologizarea platformelor de gunoi neautorizate și transformarea în spaţii verzi amenajate;
- Reactivarea șistemului de irigatii;
- Control ferm al noilor construcţii, indiferent de promotor sau beneficiar de proiecte pentru

locuinte in mediul rural, adaptate specificului zonei viticole a judetului;
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- Corelarea tuturor programelor de dezvoltare cu necesitatile de protectie a mediului
natural și artificial/construit traditional.

3.6. ZONELE PROTEJATE ȘI LIMITELE ACESTORA

Protejarea şi repararea obiectivelor identificate prin studiul istoric trebuie să se
constituie ca program al administraţiei locale şi judeţene, urmând ca să fie prevazute resurse
financiare pentru salvarea lor punerea în valoare a acestui patrimoniu

Comuna PILU are pe teritoriul său două situri arheologice clasate pentru care se impune
o protecţie deosebită. Conform Listei Monumentelor Istorice 2015, comuna PILU are înregistrate
6 poziţii.

Se propun următoarele:
 Cercetarea de arhitectură a caselor tradiționale din PILU și Vărșand, eventual cu instituirea

unei zona construite protejate în Vărșand.
 Demararea unor strategii de punere în valoare a siturilor arheologice.
 Cercetarea, conservarea preventivă și restaurarea pe cât posibil a podului din lemn din

Vărșand, găsirea unor soluții de a redirecționa traficul auto pe alt pod (refacerea celui vechi
din beton?) și instituirea unei zone de protecție care să cuprindă podul, zona aferentă de dig
și urmele vechiului sat.

 Instituirea unei zone de protecție pentru vechea școală maghiară, conservarea acesteia și
refuncționalizarea cu funcțiuni compatibile.

3.7. TIPURI DE PROPRIETATE

Luând în considerare reglementările legale în vigoare, documentele puse la dispoziţie
Primăria comunei PILU și în baza observaţiilor din teren, s-au identificat în intravilanul comunei,
următoarele tipuri de proprietate asupra terenurilor:

- Domeniu public de interes naţional
- Domeniu public de interes judeţean
- Domeniu public de interes local
- Domeniu privat de interes local
- Proprietăţi private ale persoanelor fizice sau jurice.
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4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Concluzia finală este că, si in Comuna PILU, ca si in toate zonele judetului Arad, in
scopul atingerii unei durabilitati pe termen lung a structurii generale a teritoriului și asezarilor sale,
toate proiectele dezvoltarii trebuie insotite de masuri privind protectia mediului natural și a
caracteristicilor traditionale a mediului construit. Acest deziderat se va intoarce ca un factor
favorizant asupra dezvoltarii insași.

Obiectivele propuse prin tema program, care ilustreaza solicitarile administratiei publice
locale și necesitatile populatiei, au fost incluse in prevederile prezentei documentatii, dupa
aprobare documentatia P.U.G. urmand sa se constituie in act de autoritate publica in vederea
operarii in teritoriul localitatilor și al comunei, cu privire la abordarea politicilor de construire și
dezvoltare urbanistica.

Proiectantul considera ca prioritate investitionala pentru aceasta comună cu mari sanse
de dezvoltare realizarea unei zone amenajate turistice reprezentative și amplasata adecvat
punandu-se astfel bazele unui turism periodic.

*Prezenta documentatie serveste la fundamentarea in vederea obtinerii avizelor
necesare aprobării PUG-ului Comunei PILU, judetul Arad.
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