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CAPITOLUL 1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI PLANUL URBANISTIC 

GENERAL AL COMUNEI BILBOR, JUDEŢUL HARGHITA 

 

 

DENUMIRE PROIECT 

• PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BILBOR, JUDEŢUL HARGHITA 

 

TITLU PROIECT 

• UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI BILBOR, JUDEŢUL 

HARGHITA 

 

PROIECTANT 

 
• Proiectant general:  S.C. TOPOPREST S.R.L. Piatra Neamţ, B-dul Dacia, Bloc 7, 

scara A, Ap. 4, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ 

 

AUTOR ATESTAT AL RAPORTULUI DE MEDIU 

 
Registrul unic al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului conform 

ORD.1134/2020. www.regexp 

1.  SC MEDIU RESEARCH CORPORATION SRL, CERTIFICAT  DE 

ACREDITARE Seria RGX nr.233/18.05.2022, Tipuri de Studii /Domenii RIM-1 , RIM-

2, RIM-3, RIM-11a, RIM-11c, RM-1, RM-13b, EA, MB  , sediul în Str.Alexei Tolstoi Nr. 

12, Bacău tel 0721240686, 0745 509779, email mediuresearch@yahoo.com, 

deliagusa@yahoo.com 

 

2. Dr. Biolog GUŞĂ DELIA-NICOLETA - Expert Evaluator Principal de Mediu 

- CERTIFICAT  DE ACREDITARE Seria RGX nr.233/07.06.2022, Tipuri de Studii 

/Domenii RIM-1,RIM-2, RIM-3, RIM-11a, RIM-11c, RM-1, RM-13b, EA, MB  , tel 0745 

509779, email mediuresearch@yahoo.com, deliagusa@yahoo.com 

3. GUȘĂ GEORGE -  Expert Evaluator Principal de Mediu, - CERTIFICAT  DE 

ACREDITARE Seria RGX nr.235/07.06.2022, Tipuri de Studii /Domenii RIM-1 , RIM-

2, RIM-3,, RIM-11a, RIM-11c, RM-1, RM-13b, EA, tel 0721240686, email 

mediuresearch@yahoo.com, george_gusa@yahoo.com 
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INFORMAŢII DESPRE DOCUMENTE/REGLEMENTĂRI EXISTENTE 

PRIVIND PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BILBOR, 

JUDEŢUL HARGHITA 

 

 
Dezvoltarea durabilă constituie un obiectiv global. 

 Uniunea Europeană joacă un rol cheie în aplicarea principiului dezvoltării durabile în 

Europa. Pentru a răspunde acestei responsabilităţi, U.E. a pregătit strategia de dezvoltare durabilă in 

cadrul căreia se recunoaşte ca pe termen lung creşterea economică, coeziunea socială şi protecţia 

mediului trebuie să meargă mână în mână. 

Dezvoltarea durabilă oferă, pe termen lung, o viziune pozitivă a unei societăţi mai prospere şi 

mai corecte, care promite un mediu mai curat , mai sigur şi mai sănătos – o societate care asigură o 

calitate mai bună vieţii pentru noi şi pentru generaţiile următoare. 

Transpunerea în practică a acestui obiectiv, presupune ca: 

❖ dezvoltarea economică să sprijine progresul social şi să ţină seama de mediu ; 

❖ politicile sociale sa sprijine performanţa economică; 

❖ politica de mediu sa fie eficientă din punct de vedere al costurilor. 

Este necesară reorientarea investiţiilor publice şi private, spre tehnologii prietenoase pentru 

mediu, pentru ca dezvoltarea economică şi socială să nu fie asociată cu degradarea mediului şi cu 

consumul de resurse. 

Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă este condiţionată de evaluarea atentă a 

totalităţii efectelor politicilor propuse care trebuie să conţină estimarea impactelor economice, 

sociale şi de mediu. Toate politicile trebuie să conţină în miezul preocupărilor lor, dezvoltarea 

durabilă.  

După cum rezultă din strategia UE privind dezvoltarea durabilă, un obiectiv major îl 

constituie promovarea unei dezvoltări regionale mai echilibrate prin reducerea disparităţilor 

economice şi menţinerea viabilităţii comunităţilor rurale şi urbane aşa cum se recomandă prin 

perspectiva europeană a dezvoltării teritoriale. In acest sens se prevede încurajarea iniţiativelor locale 

destinate abordării problemelor cu care se confruntă zonele urbane şi elaborarea de recomandări 

privind strategii integrate pentru zone urbane şi sensibile din punct de vedere al mediului. 

Activitatea de elaborare a studiilor de evaluare a impactului de mediu pentru proiectele de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel de localităţi rurale sau urbane, are ca scop principal, 

evaluarea problemelor de mediu, ameliorarea şi conservarea mediului înconjurător precum şi analiza 

modului în care la nivelul actual s-a reuşit la nivelul proiectului de amenajare a teritoriului, 

implementarea strategiilor europene şi naţionale de protecţia mediului acestea fiind prioritare şi 

condiţionând prevederile de dezvoltare economică şi socială. 

La elaborarea Raportului de mediu s-au luat în considerare actele normative în vigoare cu 

referire la protecţia mediului: legi, hotărâri de guvern, ordine ministeriale.  

In conformitate cu Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/CE privind evaluarea 

efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului la intocmirea Raportului s-au tinut cont de 

urmatoarele prevederi: 

o Legea nr. 265/29.06.2006 (M.Of. nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului (M.Of. nr. 

1196/30.12.2005, rectificare în M.Of. nr. 88/31.01.2006) : 

❖ Ordonanţa de urgenţă nr. 114/17.10.2007 (M.Of. nr. 713/22.10.2007) pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului  

❖ Ordonanta de urgentă nr. 164/19.11.2008 (M.Of. nr. 808/03.12.2008) pentru modificarea si 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului  
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❖ HG nr. 1076/08.07.2004 (M.Of. nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea procedurii evaluării de 

mediu pentru planuri şi programe  

 

Conform Hotarârii nr. 1076/ 2004 a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor se supun 

obligatoriu procedurii de realizare a evaluarii impactului asupra mediului planurile de urbanism 

general, prin realizarea unui Raport de Mediu. Potrivit  art. 2, pct. e, raportul de mediu descrie şi 

evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului obiectivele şi aria geografică aferentă, de 

asemenea analizează problemele semnificative de mediu, starea mediului şi evoluţia acestuia în 

absenta implementarii planului şi determină obiectivele de mediu relevante în raport cu obiectivele 

specifice ale planului. 

 

Obiectul Planului Urbanistic General îl constituie studiul privind amenajarea teritoriului 

administrativ al comunei si a teritoriilor localitatilor componente. Acesta s-a facut pe baza 

urmatoarelor documente: 

• - Plan Urbanistic General al COMUNEI BILBOR, JUDEŢUL HARGHITA - 

întocmit de   SC TOPOPREST SRL - Neamţ 

- Memoriu General aferent Planului Urbanistic General al COMUNEI BILBOR, 

JUDEŢUL HARGHITA 

- S-a elaborat prezentul Raport de Mediu, ca urmare a solicitării facuta de Primăria  

COMUNEI BILBOR, JUDEŢUL HARGHITA, pentru obtinerea Avizului de Mediu 

conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii evaluării de mediu pentru planuri şi 

programe.  

 

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI – OPORTUNITATE 

 

Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Bilbor, judeţul Harghita. 

Prin realizarea prezentei lucrări se doreşte actualizarea bazei legale urbanistice aferente 

teritoriului administrativ Bilbor, prezentându-se şi impunându-se reglementări urbanistice care să 

conducă la o dezvoltare economică şi socială a zonei, conform tuturor proiectelor care urmează a se 

efectua în zonă. 

Se propune realizarea unui suport topografic real care să confere posibilitatea materializării 

întregii gândiri de dezvoltare a zonei şi care să fie uşor de exploatat. 

Planul Urbanistic General al comunei Bilbor este documentul coordonator principal în 

contextul constituirii unei dezvoltări armonioase şi corelate a elementelor structurale ale mediului 

urban, centrului administrativ şi civil, teritoriilor locuibile, zonelor industriale şi de agrement, 

sistemului de deservire al populaţiei şi infrastructurii tehnice adecvate. 

Problema de bază a proiectului P.U.G. este pronosticul şi determinarea parametrilor - cheie 

pentru dezvoltarea teritoriului, potenţialului socio - economic, pentru optimizarea reţelei stradale, 

transportului public, pentru amenajarea edilitară a comunei. 

Zonificarea funcţională a teritoriului comunei, cu considerarea factorilor de mediu, 

exigenţelor ecologice, relaţiilor economice şi sociale în baza analizei şi evaluării situaţiei existente 

este tema pentru un pronostic optimal şi eficient în format complex. 

 

Planul Urbanistic General al Plan Urbanistic General al COMUNEI Bilbor, JUDEŢUL 

HARGHITA - întocmit de   SC TOPOPREST SRL ,  are scopul de a răspunde, într-o 

primă etapă, presiunilor exercitate în domeniul invesţitional prin: 

❖ Stabilirea  direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi dezvoltare 

urbanistică a localităţilor; 

❖ utilizarea raţionala şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice; 
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❖ revalorificarea potentialului natural, economic si uman; 

❖ recorelarea intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului; 

❖ optimizarea relatiilor localitatii cu teritoriul administrativ si cu cel judetean; 

❖ evidenţierea fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul comunităţii; 

❖ optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de dezvoltare ale 

regiunii 

❖ creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente locuirii şi 

serviciilor; 

❖ fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică (modernizarea căilor de 

comunicaţie, alimentarea centralizată cu apa, alimentarea cu gaze naturale, realizarea reţelei 

de canalizare, a staţiei de epurare, amplasarea şi amenajarea corespunzatoare a spaţiilor 

pentru colectarea deşeurilor menajere pentru toate localităţile comunei); 

❖ asigurarea suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi 

autorizaţiilor de construire; 

❖ corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spatiului. 

 

Dintre principalele obiective ale Planului Urbanistic General, mentionăm: 

1. restabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan. 

2. delimitarea zonelor de interdictie definitiva sau temporară de construire pâna la aprobarea 

PUD sau PUZ;  

3. precizarea zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, neomogenităţi geologice);  

4. restabilirea şi delimitarea zonelor protejate (naturale si construite)şi de protecţie a 

acestora; 

5. reorganizarea si si dezvoltarea cailor de comunicatii; 

6. Preluarea in PUG si rezervarea unor amplasamente pentru viitoarele proiecte a tuturor 

programelor aflate in derulare cat si a celor ce urmeaza a fi finantate din FONDURI 

NATIONALE si ale UNIUNII EUROPENE (fonduri structurale). 

7. Reamplasarea unor dotari din sistemul echiparii tehnico – edilitare si dezvoltarea 

8. acestora; 

9. Corelarea propunerilor privind protectia mediului cu prevederile Planului Local de 

Actiune Pentru Mediu, respectiv cu Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor şi 

Sistemul de management integrat al deşeurilor. 

10. extinderea reţelei telefonice în toate satele comunei; 

11. modernizarea instalaţiilor de iluminat public şi extinderea acestora 

12. pietruirea drumurilor comunale, a uliţelor şi străzilor din sate, reprofilarea acestora, 

refacerea şanţurilor şi a rigolelor de scurgere, a podeţelor şi a spaţiilor verzi din zonele 

drumurilor; 

13. reparaţii capitale la obiectivele de interes public; 

14. reasigurarea suportului de reglementari pentru eliberarea cerificatelor de urbanism si 

autorizatiilor de construire; 

15. modernizare şi dezvoltarea echipării edilitare; 

16. evidenţierea   categoriilor de deţinători din intravilan şi extravilan susceptibili a participa 

la circulaţia juridică a terenurilor, precum şi strategia de valorificare a terenurilor în 

funcţie de nevoile de realizare a obiectivelor publice pentru comunitate; 

Domeniul de aplicare: 

- eliberarea certificatelor de urbanism şi emiterea autorizaţiilor de construire pentru obiective 

ce nu necesită studii aprofundate; 

- fundamentarea solicitărilor unor fonduri de la bugetul statului sau fonduri europene, pentru 

realizarea obiectivelor de investie utilitate publică;  
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- declanşarea procedurii de declarare a utilităţii publice pentru realizarea unor obiective ce 

implică exproprieri; 

- respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederi ale PUG aprobat; 

- proiectarea unor P.U.Z.–uri sau P.U.D.-uri necesare detalierii unor zone, respectiv unor 

amplasamente. 

 

Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de Consiliul 

Local 

 

Conform Strategiei de dezvoltare Locală Socio-Economică a comunei Bilbor 2021-2027 

Obiectivul general de dezvoltare a comunei Bilbor constă în reducerea decalajelor faţă de oraş şi 

îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin asigurarea serviciilor publice absolut necesare 

pentru apropierea standardului general de dezvoltare către nivelul unor comunităţi similare din 

Uniunea Europeană. 

Obiective specifice: 

- dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice prin modernizarea drumurilor comunale şi 

construirea unor căi de acces spre zonele izolate, construcţie staţie de epurare, introducerea reţelei de 

gaz metan, introducerea reţelei de canalizare; 

- dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sociale pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii prin 

modernizarea infrastructurii de învăţământ, cultură, sănătate şi servicii sociale; 

- stimularea dezvoltării economice în zonă pentru creşterea nivelului de trai al populaţiei – 

diversificarea activităţilor economice şi reducerea dependenţei de agricultură şi creşterea animalelor. 

 

Prin strategia de dezvoltare locală 2021-2027 se propune realizarea următoarelor obiective 

prioritare: 

-Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare în comuna  Bilbor; 

-Asfaltare drum comunal Suseni – Luncă (aproximativ 2km) pe raza comunei Bilbor; 

-Dotarea unităţilor educaţionale de pe raza comunei Bilbor cu sisteme de supraveghere video; 

-Valorificarea ariilor protejate existente la nivelul teritoriul comunei Bilbor; 

-Modernizarea căilor de acces de pe raza comunei Bilbor; 

-Finalizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor comunale DC 76 ŞI DC 77; 

-Iniţierea şi finalizarea procedurilor legale de transferare a drumului judeţean DJ174B 

(Bilbor-Corbu) în administraţia locală; 

-Campanii de informare şi educaţie ecologică; 

-Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pentru a interveni eficient în situaţii 

de urgenţă; 

-Pârtie de schi în comuna Bilbor; 

-Înfiinţarea unui centru abatorizare pe raza comunei Bilbor; 

-Înfiinţarea unei pensiuni agroturistice pe raza comunei Bilbor; 

-Campanii de promovare a comunei Bilbor din punct de vedere turistic; 

-Renovarea şi dotarea Şcolii Gimnaziale Speciale de pe raza comunei Bilbor; 

-Renovarea şi dotarea Centrului de Plasament de pe raza comunei Bilbor; 

-Înfiinţarea, dotarea şi darea în folosinţă a unei baze sportive pe raza comunei Bilbor; 

-Amenajarea/Reabilitarea actualului spaţiu de joacă de pe raza comunei Bilbor şi înfiinţarea 

de noi spaţii de joacă şi spaţii verzi la nivelul comunei Bilbor; 

-Înfiinţarea şi dotarea unui Centru Cultural pentru Copii şi Tineret la nivelul comunei Bilbor; 

-Înfiinţarea unui Teatru de Vară în comuna Bilbor; 

-Construire, dotare şi dare în folosinţă Centru de Asistenţă după Programul Şcolar After 

School la nivelul comunei Bilbor; 
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-Înfiinţarea şi dotarea corespunzătoare a unei echipe pentru prestarea de servicii socio-

medicale la domiciliu pe raza comunei Bilbor; 

-Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de iluminat public. 

 

Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare 

Planul Urbanistic General comuna Bilbor, elaborat în 2001 de către SC PROIECT 

HARGHITA S.A. Miercurea Ciuc, cu nr. 2805/2001. 

Planul Urbanistic General anterior a fost elaborat în anul 2001, proiect 2805/2001, de către 

SC PROIECT HARGHITA S.A. Miercurea Ciuc. Datorită modificării cerinţelor din punct de vedere 

urbanistic şi al amenajării teritoriului s-a impus realizarea prezentului Plan Urbanistic General pentru 

comuna Bilbor. 

 

Surse de documentare 

Planul Urbanistic General comuna Bilbor, elaborat în 2001 de către SC PROIECT 

HARGHITA S.A. Miercurea Ciuc, cu nr. 2805/2001. 

Documentare şi consultare efectuată la Primăria Bilbor, judeţul Harghita. 

Planul de management al Parcului Național Călimani, aprobat prin HG 1035/2011, OUG nr. 

57/2007 aprobată prin Legea 149/2011 cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 195/2005 

aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

Harta Geologică a României, 1968  

http://doru.juravle.com/cursuri/resurse/cursuri_2015-2016/gr/09.GEOLOGIAROMANIEI-

CURS09 DOMENIULFLISULUI+MOLASA,CO.pdf 

http://doru.juravle.com/cursuri/resurse/cursuri_2015-2016/gr/09.GEOLOGIAROMANIEI-

CURS03-PLATFORMAMOLDOVENEASCA.pdf 

Strategia de dezvoltare Locală Socio-Economică a comunei Bilbor 2021-2027 

www.cultura.ro, Ministerul Culturii şi Cultelor secţiunile: 

-Patrimoniul Cultural Naţional – Monumente istorice – Lista monumentelor istorice. 

-Arheologie – Repertoriul arheologic naţional. 

www.icpa.ro – Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie – Comune vulnerabile 

la poluarea cu nitraţi în România. 

www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală. 

www.culte.ro – Ministerul Culturii şi Cultelor - Secretariatul de Stat pentru Culte, lăcaşuri de 

cult din România - bază de date. 

www.insse.ro, www.neamt.insse.ro – Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de 

Statistică Harghita. 

www.edrc.ro – Centrul de resurse pentru diversitate etno - culturală. 

www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală. 

 

Lista studiilor și proiectelor elaborate anterior 

În perioada întocmirii prezentului Plan Urbanistic General, dar şi anterior lui, pentru comuna 

Bilbor au fost întocmite mai multe proiecte de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii, dintre care 

amintim, structurate pe următoarele domenii: 

 

-Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport: 

• Modernizare sector de drum judetean DJ174/B de la km 0+000 pana la 2+700, Comuna 

Bilbor 

• Modernizare sector de drum judetean DJ174/A de la km 25+700 pana la 27+600, Comuna 

Bilbor 

• Ranforsare sistem rutier DC 77 Fundoaia Deal 

• Reparatii pietruiri existente si covor asfaltic pe străzile Cimitirului și Târgului 
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• Ranforsare sistem rutier DC 76 

 

-Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii economice: 

• Construire piață agroalimentară, Bilbor 

• Construire locuințe de serviciu cu spații comerciale la parter, Bilbor 

• Înființarea unei pensiuni agroturistice, Bilbor 

 

-Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu prin: 

• Înființare parc de joacă pentru copii, Bilbor 

 

-Dezvoltarea infrastructurii educaţionale prin: 

• Achiziții de bunuri, dotări – șarpantă nouă școală 

 

-Dezvoltarea infrastructurii de cultură prin: 

• Infiintare Camin cultural si Biblioteca, Bilbor 

• Construire capelă mortuară, Bilbor 

 

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G. 

- „Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor – km 20+000 – 23+423 - DJ 174C - lim. jud. 

Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197” 

- Lucrari de modernizare LEA  si bransamente Bilbor, jud. Harghita 

- Lucrari si dotari suplimentare la Scoala Gimnazial OC Taslauanu Bilbor in vederea obtinerii 

aizelor si autorizatiei de functionare 

- Modernizarea drumurilor comunale din Comuna Bilbor 

- Lucrari suplimentare la Caminul Cultural Bilbor in vederea obtinerii aizelor si autorizatiei de 

functionare 

- Lucrari suplimentare la Scoala nr. 3 Rachtis in vederea obtinerii avizelor si autorizatiei de 

functionare 

- Infiintare sala sport 

 

Studii de fundamentare cu caracter analitic 

Reambularea suportului topografic 

-  Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, 

Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere, executată în 1974 şi imprimare în 1978, 

precum şi aerofotografiere, executată în 1981 şi imprimare în 1984; 

- Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, din 2016; 

- Hărţi silvice. 

 

Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor, 

precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. 

Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 şi 1:5000. Scanarea şi 

georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. elaborate. Vectorizarea curbelor de 

nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu echidistanţa de 10 metri. Vectorizarea tuturor 

elementelor planimetrice necesare de pe planurile topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe 

ortofotoplanuri. Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 

ortofotoplanurilor precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. Procesarea datelor în formă finală în 

ArcGIS. 

Stabilirea condiţiilor geotehnice 

- Condiţii geotehnice şi hidrogeologice 
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Circulaţia în localităţi şi în teritoriul de influenţă al acestora 

- Organizarea circulaţiei şi transporturilor 

Protecţia mediului 

- Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului 

Regimul juridic al terenurilor 

- Tipuri de proprietate asupra terenurilor şi imobilelor 

Identificarea şi protejarea ansamblurilor arhitecturale – urbanistice cu valoare deosebită. 

-Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită (culturală, istorică, arhitectural – 

urbanistică, etc.). 

-Evoluţia localităţii, sub aspect istorico – cultural, etnografic, urbanistic – arhitectural. 

Echipare edilitară majoră. 

Potenţialul turistic al localităţii. 

- Valorificarea potenţialului turistic. 

 

 

Studii de fundamentare cu caracter consultative care au fost realizate in perioada de elaborare 

PUG 

Ancheta socio – urbanistică privind opţiunile populaţiei. 

În cadrul şedinţelor Consiliului Local s-au prezentat, de către proiectant, posibile scenarii 

privind evoluţia localităţii şi s-au conturat, pe baza opţiunilor populaţiei, informaţii şi date privind 

configurarea ulterioară a ţesutului urban. 

 

Studii de fundamentare cu caracter prospectiv care au fost realizate in perioada de elaborare 

PUG 

Aceste tipuri de studii sunt reprezentate prin elaborarea unor prognoze pentru diferite 

domenii sectoriale, privind evoluţia populaţiei, evoluţia mişcării în teritoriu, a mobilităţii şi a unei 

serii întregi de factori care ţin de geodemografia zonei luate în discuţie, evoluţia activităţilor 

economice, etc. Studiile reflectă o analiză atentă a situaţiei existente şi o evidenţiere a 

disfuncţionalităţilor şi priorităţilor care trebuiesc luate în seamă. 

Se ştie foarte bine că prognozele sunt binevenite în cadrul socio - economic prin prisma 

fluctuaţiilor în timp şi spaţiu a indicatorilor. Spre exemplu, evoluţia spaţială şi temporală a populaţiei 

unei zone face obiectul unor studii foarte complexe care trebuie să reflecte tendinţele de dezvoltare a 

unei zone analizând mişcarea populaţiei, natalitatea, mortalitatea, gradul de îmbătrânire al populaţiei, 

speranţa de viaţă la naştere, emigrarea şi imigrarea, etc. Toţi aceşti indicatori sunt în strânsă corelaţie 

cu indicatorii de ordin economic. Interacţiunea între social şi economic este evidentă printr-o 

dependenţă în ambele sensuri. Atunci când sunt creşteri la aşa-zişii indicatori pozitivi ai demografiei 

de regulă ele cauzează creşteri ale factorilor economici. Ori, o scădere din punct de vedere economic 

are o puternică repercusiune asupra evoluţiei demografice. Se poate spune deci că, orice fluctuaţie 

din demografie se reflectă printr-o altă fluctuaţie pe plan economic chiar dacă nu imediat (aceasta 

putând fi observată după o anumită perioadă de timp). 

Iar această interacţiune a acestor factori se răsfrânge, în modul cel mai evident, asupra 

amenajării teritoriului prin modificări care schimbă peisajul natural. Politica de dezvoltare locală 

urmărită prin lucrări cum este şi Planul Urbanistic General urmăreşte tocmai aceste modificări prin 

valorificarea potenţialului de orice fel, fie el natural, social sau economic. Din acest motiv 

considerăm, de o importanţă majoră, introducerea datelor evidenţiate prin astfel de studii într-un 

capitol separat al prezentei lucrări. 

 

Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse judeţene sau locale 

Datele prezentate sunt în conformitate cu baza de date online (Indicatori de statistică 

regională Tempo) a Institutului Naţional de Statistică – Direcţia Regională de Statistică Harghita; 
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Suportul topografic al P.U.G. 

Reambularea suportului topografic 

-  Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, 

Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere, executată în 1974 şi imprimare în 1978, 

precum şi aerofotografiere, executată în 1981 şi imprimare în 1984; 

- Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, din 2016; 

- Hărţi silvice. 

 

Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor, 

precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. 

Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 şi 1:5000. Scanarea şi 

georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. elaborate. Vectorizarea curbelor de 

nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu echidistanţa de 10 metri. Vectorizarea tuturor 

elementelor planimetrice necesare de pe planurile topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe 

ortofotoplanuri. Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 

ortofotoplanurilor precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. Procesarea datelor în formă finală în 

ArcGIS. 
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RELAŢIA PUG CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME  

In scopul elaborarii prezentei documentatii, au fost consultate urmatoarele surse documentare : 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunile I-V 

 Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean HARGHITA 

       Planul de dezvoltare zonala pentru urmatorii 10 ani si perspectivele pentru urmatorii 20 

de ani pentru arealul situat in nordul judetului Harghita – 2015 

      Planul de management al Parcului Național Călimani, aprobat prin HG 1035/2011, 

OUG nr. 57/2007 aprobată prin Legea 149/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

 MASTERPLAN “Extinderea si reabilitarea  infrastructurii de apa si apa uzata in 

judetul  Harghita” 

 Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi 

 Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul HARGHITA 

 Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului HARGHITA 

 Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita  pe perioada 2020-2030 

 Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor JUDETUL HARGHITA ;  

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DIN JUDEȚUL HARGHITA; 

 PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL HARGHITA 

 

Documentaţia P.U.G. va fi însoţită de Regulamentul Local de Urbanism, care cuprinde toate 

reglementările prevăzute de lege şi de noul P.U.G. elaborat.  

Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprind 

norme obligatorii pentru autorizarea construcţiilor pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan cat 

şi în extravilan, în limita teritoriului administrativ al comunei Harghita.   
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AMENAJAREA TERITORIALĂ A COMUNEI BILBOR, JUDEŢUL HARGHITA 

ŞI RELAŢIILE DE CONEXIUNE ZONALE 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ - INTRAVILAN, BILANŢ TERITORIAL, ZONE 

FUNCŢIONALE.  

            

  Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial – administrative 

 

 Cele mai vechi documente ce menționează comuna Bilbor datează de după anul 1700. Prima 

atestare documentară datează din 1776. Denumirea de “Bielbor” a fost menționată în documentele 

întocmite pe vremea împărătăsei Maria Tereza (1740-1780), în care se arăta existența așezărilor 

răzlețe ale românilor.  

Originea denumirii este neclară: după unii istorici români (printre care O.C. Tăslăuanu ) se 

menționează două variante: - BEL (bel, beljebb - mai jos de) BOR (Borsec), - BÉL (a) BOR (a). De-

a lungul timpului, satul este menționat cu diferite denumiri: Belvor (pe hărțile Iosefine din 1769-

1773), Bélbor (1788,1806), Bélabora (1850),Gyergyó-Bélbor (1851), Bélbor, iar după 1918, Bilbor. 

Conform informațiilor culese din folclor, prima denumire a fost "Satul lui Stan". 

A doua atestare documentară a localității ca sistem comunitar organizat îl reprezintă “Textul 

înțelegerii din 25 mai 1778, prin care comunele Ditrău și Lazarea, din depresiunea Giurgeului își 

împărțeau teritoriul muntos al Bilborului”. Acest act s-a întocmit în primăria satului Bilbor. Textul 

citat confirmă întemeierea localitate rurală cu aproximativ 3000 de locuitori, fiind trecută pe hărțile 

turistice printre localitățile cu profil balnear. Acest lucru se datorează atât peisajului minunat, cât și 

numeroaselor izvoare de ape minerale. 

 

Comuna Bilbor este situată în extremitatea nordică a judeţului Harghita, la poalele 

Munţilor Călimani, în valea Bistricioarei, la 115 km de reședința de județ, Miercurea Ciuc. 

Este formată din localităţile Bilbor şi Răchitiş. 

Comuna Bilbor se învecinează cu: 

- la Nord – limita cu judeţul Suceava 

- la Sud   – staţiunea Borsec şi comuna Corbu 

- la Vest  – oraşul Topliţa 

 

Comuna Bilbor se află la intersecţia coordonatelor geografice: paralelei de 47º04´ 

latitudine nordică cu cea a meridianului de 25º29´ longitudine estică. 

Intravilanul comunei Bilbor este situat la o altitudine cuprinsa intre 900 si 1035 m. 

Teritoriul administrativ al comunei Bilbor se întinde pe o suprafaţă de 22,73 km², fiind 

cel mai bogat U.A.T. din judeţ în izvoare de apă minerală (peste 700 de izvoare). 

Pe limita vestică se desfășoară la mare altitudine culmea Smida Arsă-Voivodeasa cu 

vârful Călimanul Cerbului (2012 m) și vârful Călimani Izvor (2031 m). 

Comuna Bilbor este şi cea mai nordică aşezare din Judeţul Harghita. 

 

Teritoriul judeţului  Harghita se află în zona de coliziune a plăcilor cu fundament 

oceanic şi continental. Axa acestei structuri este reprezentată prin roci cristaline 

(metamorfozate) precambriene, peste care, în unele zone, s-au păstrat rocile predominant 

carbonatice, depuse în era mezozoică. Această zonă cristalino-mezozoică este reprezentată de 

ramura muntoasă din estul judeţului. Formaţiunile carbonatice (calcarele cristaline 

dolomitice) din partea de nord şi nord-est a acestei zone adăpostesc importante rezerve de ape 

carstice de multe ori mineralizate, carbogazoase. 
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Zona studiată se află în zona rocilor cristaline, metamorfozate din Orogenul Carpatic. 

Zona este reprezentată prin roci metamorfice de tipul micașisturilor și paragnaiselor, curțite 

negre, porfiroide, roci negre tufogene și amfibolite din cadrul metamorfismului regional, dar și 

prin granitoide, diorite și sienite din cadrul metamorfismului magmatic. 

Rocile magmatice sunt reprezentate prin andezite și andezitele cu piroxeni. 

O suprafață importantă din cadrul comunei Bilbor este ocupată de formațiuni 

cuaternare, pleistocen inferioare reprezentate prin nisipuri, pietrișuri, argile prăfoase, marne, 

cărbuni și travertin, travertinul fiind o rocă sedimentară, cu importante cantități de carbonat 

de calciu, care determină apariția izvoarelor de apă minerală. 

 

Din punct de vedere al reliefului, comuna Bilbor apartine ariei depresiunilor intramontane. 

 

Depresiunea Bilbor  

Comuna Bilbor se află în locul care separă lanțul eruptiv muntos de zona cristalino-

mezozoică, iar ca geneză, depresiunea poate fi privită ca o arie de discontinuitate geografică în masa 

carpatică, formată printr-un proces complex de transformare a reliefului. 

Depresiunea Bilbor este din punct de vedere geografic componenta ulucului depresionar 

Drăgoiasa-Glodu-Bilbor-Secu-Borsec-Corbu-Tulgheș care prezintă caracteristici specifice naturale 

unice în cadrul Carpaților Orientali. 

În partea de nord și de est, Depresiunea Bilbor este încadrată de Munții Bistriței, limita fiind 

dată de linia ce unește vârfurile Răcila -1389 m, Bursucăriei - 1368 m, Alunișul Mare - 1448 m, 

Vămanu -1419 m, Lupăria -1403 m, Piatra Lăptăriei -1449 m. 

În partea de nord, culmile Bursucăriei, Alunișul Mare o separă de bazinetele depresionare 

Drăgoiasa-Glod. 

În partea de sud-est este închisă de Munții Giurgeului, dar comunică printr-o înșeuare largă 

cu bazinul depresionar Secu, iar creasta Mezoveştilor (Bâtca Mezoveştilor-1376 m, vârful Făget -

1308 m) și vârful Ciorbic-1255 m o despart de Depresiunea Borsec. 

Limita vestică o constituie marginea platoului structural al Călimanilor, iar linia ce unește 

cele mai mari înălțimi (Păltiniş-1485 m. Măgura Cocora- 1503 m, Vf. la Mori - 1581 m, Piciorul 

Gotca - 1395 m, Obcina Năurească-1387 m și Bârca Ciungilor - 1344 m), constituie cumpăna apelor 

dintre bazinele hidrografice ale Siretului și Mureșului. 

Relieful depresionar este usor denivelat, avand aspect de campie lacustra. Acesta se prezinta 

ca un platou inalt, brazdat de cateva raul Bistricioara. 

 

Resurse naturale 

Resursele naturale reprezintă capitalul natural, o componentă esențială a bogăției comunei 

Bilbor. Valorificarea acestei resurse prin exploatarea materiilor prime și prelucrarea lor în produse, 

cunoașterea limitelor utilizabile ale acestui capital, determină în mare măsură posibilitățile 

dezvoltării teritoriale economice și sociale a stării mediului. 

Rezervele de combustibili sunt rezervate prin lignit, cantonat în depozitele sedimentare ale 

depresiunii Bilbor. La momentul actual nu există nici o exploatare la nivelul comunei Bilbor. 

Altă resursă e reprezentată de zăcămintele de turbă, cantonate în depresiunea Bilborului. 

Aceste rezerve sunt însă nevalorificate la momentul actual. 

Rezervatia Mastina Dobreanu sau “Mlastina cu borviz” se intinde pe o suprafata de 3.02 ha si 

este mereu alimentata de izvoare de apa minerala. In rezervatie se afla turba si tufuri calcaroase ce 

inglobeaza relicte ale vegetatie de tundra si ramasite ale plantelor din era glaciara. Datorita gradului 

inaintat de descompunere turba din Mlastina Dobreanu are potential de folosire in balneoterapie. 

Sunt de mentionat si tinoavele din Drăgoiasa. Aici sunt si izvoarele de apă minerală Râtul 

Drăgoiesei și Tarnița. 

mailto:deliagusa@yahoo.com


RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BILBOR 

 JUDETUL HARGHITA 

 

SC MEDIU RESEARCH CORPORATION SRL  

Date contact – 0745 509779 ,0721240868, deliagusa@yahoo.com , mediuresearch@yahoo.com    
Pagina  

- 15 - 

 

Din categoria apelor subterane, datorită numărului mare de surse, a rezervelor importante, a 

diversității hidrochmice, a potrivirii lor pentru îmbuteliere, cură balneară sau agrement, pentru 

județul Harghita apele minerale reprezintă o importanță deosebită. 

Însemnate rezerve de ape minerale sunt situate și în depresiunea Bilborului. Izvoarele de apă 

minerală sunt bogate în bioxid de carbon.  

Dintre acestea, pe teritoriul comunei Bilbor sunt cunoscute 14 izvoare minerale, declarate 

si reglementate prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 162 din 2005.  

Izvoarele sunt folosite doar pentru băut de către localnici. 

 

 

Populaţia. Elemente demografice şi sociale 

Studiul populaţiei ca factor geografic şi social de primă importanţă în schimbarea peisajului 

geografic îşi are locul său bine definit în sistemul interdiciplinar al geografiei ca ştiinţă. Aşa cum se 

desprinde din prezentarea trecutului istoric al comunei Bilbor, prezenţa omului pe aceste meleaguri 

s-a simţit din timpuri străvechi, mărturie a activităţii sale fiind urmele lăsate şi amintite anterior. 

Omul s-a impus puternic ca factor modelator al peisajului local datorită activităţii sale sociale impuse 

de asigurarea existenţei. 

Studierea demografică a acestui teritoriu atestă existenţa unor fenomene specifice, mai ales 

atunci când analizele făcute au surprins o perioadă mai lungă de timp. Ponderea cea mai mare a 

populaţiei lucrează în activităţi de agricultură, păstorit, silvicultură. 

Populaţia stabilă a teritoriului comunei Bilbor a fost determinată conform recomandărilor 

CEE/ONU şi a cuprins: 

-toţi cetăţenii români, străini sau fără cetăţenie care la momentul recensământului aveau 

domiciliul sau reşedinţa obişnuită (de cel puţin 6 luni pentru cetăţenii români şi de peste 1 an pentru 

cetăţenii străini sau fără cetăţenie) în respectiva localitate, indiferent dacă erau prezenţi sau temporar 

absenţi din localitate, fiind plecaţi în altă localitate din ţară pentru o perioadă mai mică de 6 luni sau 

în străinătate pentru mai puţin de 1 an; 

-persoanele care la momentul de referinţă aveau reşedinţa obişnuită în localitatea respectivă, 

dar domiciliul îl aveau în altă localitate, fiind venite pentru o perioadă de peste 6 luni la lucru, pentru 

efectuarea studiilor sau din alte motive; 

-persoanele plecate din localitate pentru satisfacerea stagiului militar; 

-persoanele reţinute pentru cercetări de către organele de ordine publică, aflate în arest 

preventiv în alte localităţi; 

-persoanele deţinute în penitenciare sau şcoli de reeducare aflate pe teritoriul localităţii 

respective, chiar dacă aveau domiciliul în altă localitate; 

În populaţia stabilă 

 nu au fost incluse: 

-persoanele plecate de la domiciliu (la lucru, la studii etc.) în alte localităţi din ţară pentru o 

perioadă mai mare de 6 luni; 

-cetăţenii străini sau fără cetăţenie veniţi în localitate de mai puţin de un an. 

 

La 1 ianuarie 2020, efectivul demografic al județului Harghita era de 330.473 persoane, din 

care populația stabilă din mediul rural reprezenta 56,16% (respectiv 185.622  persoane). 

Raportat la aceeași dată, 1 ianuarie 2020, populația stabilă a comunei Bilbor număra 2580 

persoane, în termeni procentuali reprezentând 1,38% din totalul populației rurale înregistrată în 

județul Harghita. Pe parcursul ultimilor 6 ani de zile, în perioada 2014-2019, populația comunei 

Bilbor a înregistrat o scădere de 184 de persoane. 

 

 

 

mailto:deliagusa@yahoo.com


RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BILBOR 

 JUDETUL HARGHITA 

 

SC MEDIU RESEARCH CORPORATION SRL  

Date contact – 0745 509779 ,0721240868, deliagusa@yahoo.com , mediuresearch@yahoo.com    
Pagina  

- 16 - 

 

 

Elemente de mobilitate urbană – existente – Relaţii în teritoriu 

Din punct de vedere administrativ, comuna Bilbor este situată la 24 km, distanta egala, fată de 

Municipiul Toplita si de orasul Borsec, si la 115 km de Municipiul resedinta de judet Miercurea 

Ciuc. 

 

Comuna Bilbor este alcătuită din localitatile: 

- Bilbor; 

- Rachitis. 

 

Depresiunea Bilbor este inchisa spre vest de Muntii Calimani, la sud de Muntii Giurgeu si la est 

de Muntii Bistritei. 

 

Principalele căi de acces în comuna Bilbor sunt: 

-DJ 174 A – cu acces direct la DN 15 (Topliţa - Borsec), cu iesire orientata spre SV la vest de 

Pasul Creanga spre Toplita, unde face legatura cu drumul national I locul numit “Podul Crengii”  ; 

 

-DJ 174 B – cu acces direct la DN 15 (Borsec – Capu Corbului – Tulgheş – Bicaz – Piatra 

Neamţ);  

 

-DJ 174 C – cu acces direct către Vatra Dornei.  

 

Distanţa din centrul comunei până la: 

-Drum naţional DN 15  –   12 km; 

-Drum european E 578  –   24 km; 

-Aeroport Târgu Mureş – 126 km. 

 

Tabel 1 Lungimea drumurilor pe categorii  

  

Categorii drumuri Lungime(km) 

DJ 36,4 

DC 10,4 

Străzi principale 18,4 

Străzi secundare 12,1 

 

 

In cadrul judetului Harghita, comuna Bilbor are functiune predominant Agricola si 

secundar industriala prin prelucrarea lemnului si productia si imbutelierea apelor minerale. 

În mediile competitive ale economiei de piaţă, accesibilitatea devine condiţie esenţială 

dezvoltării economice eficiente, iar prezenţa unei infrastructuri moderne se transformă într-o garanţie 

a succesului oricărei politici sau strategii. 

Este important de reţinut că de calitatea infrastructurii depinde în mod practic dezvoltarea 

naţională, regională, judeţeană şi nu în ultimul rând cea comunală. 

Fiind condiţia necesară dar nu şi suficientă a creşterii economice, infrastructura de transport 

trebuie orientată în mod complet şi integral, către o dezvoltare adecvată nevoilor economico-sociale 

ale zonei. 

Efectele pe termen lung ale investiţiilor în infrastructură sunt bine cunoscute în ceea ce priveşte 

sporirea atractivităţii în scop investiţional în zonă. 

mailto:deliagusa@yahoo.com


RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BILBOR 

 JUDETUL HARGHITA 

 

SC MEDIU RESEARCH CORPORATION SRL  

Date contact – 0745 509779 ,0721240868, deliagusa@yahoo.com , mediuresearch@yahoo.com    
Pagina  

- 17 - 

 

In intravilanul comunei exista 4 statii de autobuz amenajate. Pe plan local, transportul in comun 

se realizeaza prin intermediul autobuzelor si a microbuzelor, care circula pe traseul Bilbor – Toplita. 

Operatorul care asigura facilitatile de transport public local este SC Dany Trans SRL, Harghita. 

 

Bilanţ teritorial existent in comuna Bilbor 

Intravilanul existent este materializat in P.U.G. prin corelarea limitelor și suprafețelor aflate 

în evidența Oficiului Județean de organizare a teritoriului agricol cu cele aflate în evidența 

Consiliului Local. 

Conform studiilor de fundamentare efectuate se constată neconcordanţe în datele introduse 

în bilanţul teritorial (zonificări, suprafeţe intravilan, categorii de folosinţă), toate aceste 

neconcordanţe având la bază modul de determinare al acestora la data realizării P.U.G. existent. 

Acestea au fost modificate, pe aceeasi structură prezentată în lucrare, obţinând date 

comparative de actualitate prin utilizarea hărţilor digitale create în acest sens, bazate pe date preluate 

din teren. 

În componenţa intravilanului existent intră următoarele areale: 

 

Intravilanul  existent este următorul: 

Tabel 2 Intravilan existent comuna Bilbor 

Intravilan  

Suprafata 

intravilan existent 

(Ha) 

Bilbor 602.71 

Rachitis 141.28 

Total 743.99 

 

 

În intravilanul existent sunt curpinse zonele: 

- Locuinte si functiuni complementare; 

- Unitati industriale si depozite; 

- Unitati Agro; 

- Instituţii publice şi servicii; 

- Cai de comunicatie - transport rutier; 

- Spatii verzi sport agrement; 

- Constructii tehnico-edilitare; 

- Zona gospodarire comunala  cimitire; 

- Terenuri libere; 

- Ape; 

- Terenuri neproductive; 

- Terenuri cu destinatie speciala. 

  

 

Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcţionale 

 

Zona funcţională “Locuinţe si funcţiuni complementare” este reprezentată de fondul de 

locuinţe, al cărui situaţie la finalul anului 2018 era de 993 de locuinţe existente, la nivelul comunei 

Bilbor. 
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Zona funcţională “Instituţii publice şi servicii” prezintă următoarele instituţii cu importanţă 

pentru comună atât în ceea priveşte serviciile indispensabile unei comunităţi, cât şi privitor la 

siguranţa cetăţeanului: 

- Primarie 

- Cabinet medical individual 

- Cabinet medicina dentara 

- Cabinet medical veterinar 

- Farmacie 

- Statie ambulanta 

- Biblioteca 

- Cămin cultural 

- Şcoală gimnazială 

- Grădiniţă 

- Scoala speciala si Centru de plasament 

- Parc – loc de joaca 

- Piata agro-alimentara 

- Post de Poliție  

- Ocol silvic 

- Unitati de cult 

- Oficiul Postal 

- CEC Bank 

- Croitorie, tricotaje 

- Unităţi comerciale 

- Centru de colectare a laptelui 

- Statie Peco 

- Vulcanizare 
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Tabel 3 Intravilan existent – Zonificare functionala comuna Bilbor 

 

Localitate/ [Ha]/% Bilbor Rachitis Intravilan UAT Bilbor 

Zonificare functionala Ha % Ha % Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 97.12 16.11 22.86 16.18 119.97 16.13 

Unitati industriale si depozite 3.20 0.53 0.87 0.62 4.08 0.55 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 7.95 1.32 1.07 0.76 9.02 1.21 

Cai de comunicatie - transport rutier 23.84 3.96 4.88 3.46 28.72 3.86 

Spatii verzi, sport, agrement 25.71 4.27 2.58 1.83 28.29 3.80 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 1.34 0.22 0.00 0.00 1.34 0.18 

Terenuri libere 443.07 73.51 108.72 76.95 551.78 74.17 

Ape 0.07 0.01 0.00 0.00 0.07 0.01 

Terenuri neproductive 0.41 0.07 0.29 0.21 0.71 0.09 

Total 602.71 100.00 141.28 100.00 743.99 100.00 
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Potenţial economic 

 
Pentru determinarea potenţialului economic al comunei Bilbor au fost analizate 

următoarele probleme privind: 

-Profilul economic al teritoriului şi localităţilor pe baza potenţialului natural al solului şi 

subsolului; 

-Principalele funcţiuni economice existente în teritoriul comunei Bilbor; 

-Evoluţia funcţiunilor economice în ultima perioadă; 

-Disfuncţionalităţi. 

 

➢ Comuna Bilbor dispune de 8975 ha teren agricol din totalul suprafeţei de 

22686 ha. 

➢ Suprafata totala acoperita cu paduri si alta vegetatie forestiera inregistrata 

la nivelul comunei Bilbor este de 13925 ha, conform datelor de la Primaria 

Bilbor. 

➢ Specificul comunei Bilbor este preponderent industrial, activităţile principale 

fiind exploatarea izvoarelor de apă minerală, precum şi prelucrarea primară 

a lemnului. O altă activitate importantă desfăşurată de către locuitorii din 

comună este creşterea animalelor. 

➢ Sectorul industrial este reprezentat de unități de prelucrare a lemnului și 

productia si imbutelierea apelor minerale (AQUA BILBOR S.R.L.).  

 

Pe raza comunei Bilbor îşi desfăşoară activitatea de 163 de agenţi economici, cei mai 

importanţi fiind: 

 

Tabel 4 Agenți economici, Bilbor 

Nr. Denumire Domeniu de activitate Număr angajaţi 

1 SC Truţa Company SRL Prelucrarea primară a lemnului 4 

2 SC Bilprod Wud SRL Prelucrarea primară a lemnului 5 

3 SC Prodagolemn Borviz SRL Prelucrarea primară a lemnului 27 

4 Consum Coop SC Prelucrarea primară a lemnului 3 

5 SC Miamar Service SRL Prelucrarea primară a lemnului 8 

6 SC Ilianicu Forest SRL Prelucrarea primară a lemnului 11 

7 SC Licandra Top SRL Prelucrarea primară a lemnului 9 

8 SC Dany Trans SRL Transport în comun 21 

9 SC Cosmar Prod SRL Comerţ 4 

10 SC Crina Gabi SRL Farmacie 4 

11 SC Bilprod Mihai SRL Prelucrarea lemnului 2 

12 SC Obcina Prodcom SRL Prelucrarea lemnului 6 

13 SC Adycom Lemn SRL Prelucrarea lemnului 8 

14 SC Lorecom SRL Comerţ 12 

15 Hingan Ana Maria PFA Creşterea animalelor 2 

16 Trifea I.V. Gheorghe II Creşterea animalelor 3 

17 Tifrea Mihai II Apicultură 2 

 

 

Agricultură 
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Producția vegetală nu este pretabilă comunei Bilbor. Relieful și condițiile climatice nu 

sunt favorabile cultivării de cereale sau a plantelor uleioase. 

În perioada 2010-2012, suprafața agricolă cultivată cu legume s-a menținut constantă, 

ocupând 43 ha. Dintre acestea, 1 ha este cultivat cu varză, iar 42 ha sunt cultivate cu cartofi. 

La nivel local nu există suprafețe cultivate cu viță de vie. 

Din punct de vedere al condițiilor geografice, arealul comunei Bilbor este favorabil 

creșterii animalelor. 

 

Tabel 5 Efectivul de animale conform Registrului Agricol: 

Animale Număr capete 

animale 2011 

Număr capete 

animale 2012 

Număr capete 

animale 2013 

Bovine 3200 3300 3860 

Ovine 1800 1850 2000 

Caprine 198 200 300 

Cabaline 420 460 500 

Porcine 840 860 953 

Păsări 3800 3800 4200 

Familii de albine 120 180 260 

Iepuri de casă - - - 

 

În perioada 2011-2013 efectivul de animale a crescut. Astfel, se remarcă o creștere cu 

660 de capete a numărului de bovine, ajungând la numărul de 3860. Numărul păsărilor a crescut 

cu 400 de capete, numărul ovinelor a crescut cu 200 de capete, iar numărul caprinelor cu 102 

capete. În anul 2013 se evidențiază și creșterea numărului de familii de albine cu 140. 

 

 

Tabel 6 Efectivul de animale conform INSSE 2001-2003 

Animale Număr capete 

animale 2001 

Număr capete 

animale 2002 

Număr capete 

animale 2003 

Bovine 3469 3168 2964 

Porcine 539 1386 948 

Ovine 1051 1206 1432 

Păsări 5200 5000 5000 

 

Tabel 7 Balanță comparativă efectiv de animale 2003/2013 

Animale Număr capete 

animale 2003 

Număr capete 

animale 2013 

Diferență 

Bovine 2964 3860 896 

Porcine 948 953 5 

Ovine 1432 2000 568 

Păsări 5000 4200 -800 

 

La nivel local, in localitatea Bilbor, exista o piata agroalimentara, construita incepand cu 

anul 2012 si amenajata in anii 2013-2014. 

În comuna Bilbor nu există suprafețe de teren acoperite cu livezi sau pepiniere pomicole. 

Nu există bălți, iazuri amenajate, dar există posibilitatea de amenajare în vederea 

dezvoltării activității pentru agrement și industria alimentară. 

La nivel local, suprafața acoperită cu ape și bălți este de 69 ha, conform datelor de la INS 

Harghita. 
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Suprafața totală acoperită cu păduri și altă vegetație forestieră înregistrată la nivelul 

comunei Bilbor este de 13925 ha, conform datelor de la Primăria comunei Bilbor, precum și a 

datelor de la INS București. 

 

Datorită suprafețelor mari de teren acoperit cu păduri, prelucrarea lemnului reprezintă 

una dintre activitățile economice de bază ale locuitorilor comunei. 

 

Tabel 8 Numărul mediu al salariaților – comuna Bilbor 

Numărul 

mediu al 

salariaților 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

113 116 114 113 113 113 111 110 115 118 111 

Conform datelor de la INSS se constată un echilibru a salariaților  în intervalul de 10 ani dintre 

2008-2018. 

 

Numărul mediu al salariaților – definiție conform INSS 

Numărul mediu al salariaților reprezintă numărul de salariați angajați cu contracte 

individuale de muncă, plătiți de întreprindere pentru o durată medie normală a timpului de 

lucru, pe perioada de referință. Se determină cu medie aritmetică simplă calculată prin 

împărțirea sumei efectivelor zilnice de salariați din perioada de referință. 

 

Un potenţial turistic important se identifică în comună care dispune de biserici, 

monumente istorice, vegetaţie şi faună deosebită ce pot oferi cadrul de dezvoltare a turismului 

cultural, destinat în special turiştilor de la nivel naţional. 

Datorita potentialului turistic formele de turism ce pot fi practicate in cadrul comunei 

sunt urmatoarele: turism montan, turism ecumenic, turism rural si agro-turism. In vederea 

dezvoltarii turismului pe teritoriul comunei se poate facilita si practicarea turismului balnear, a 

turismului sportiv sau a turismului cultural si istoric. 

Turismul montan beneficiaza de numeroase trasee montane cu pornire din comuna 

Bilbor, marcate si obiective naturale precum Mlastina Paraul Dobreanului sau Mlaștina de la 

Pârâul Rușilor. 

Turismul ecumenic este favorizat de existenta  Bisericii monument  „Sf. Nicolae”. 

Turismul rural si agro-turismul este sustinut de urmatoarele elemente de interes: stani in 

zona muntoasa, exemple de practica in cresterea animalelor si in prepararea produselor lactate. 

Turismul balnear se poate dezvolta gratie numeroaselor izvoare de apa minerale, bogate 

in bioxid de carbon. 

Turismul sportiv se poate dezvolta prin realizarea unei partii de ski (Popasul Iutes), a unei 

baze de echitatie sau a unor trasee de cicloturism. 

Turismul cultural si istoric depinde de promovarea monumentelor istorice existente pe 

raza comunei si prezentate mai jos: 

Conform PATN, Sectiunea III Zone protejate, comuna Bilbor se alatura zonelor cu 

concentrare mare de patrimoniu construit de interes national. 

Infrastructura de turism prezinta 7 unitati de cazare la momentul actual, cu o capacitate 

totala de 62 de locuri. 
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Echipare edilitară – Situația existentă 

 

Gospodărirea apelor 

Cursurile de apă care străbat comuna nu sunt, în totalitate, regularizate şi prezintă risc de 

inundabilitate.  

 

Alimentarea cu apă 

Comuna Bilbor nu dispune de o reţea simplă de distribuţie a apei potabile. 

 

Canalizare 

 Comuna Bilbor nu dispune de rețea de canalizare pentru colectarea apelor uzate menajere. 

 

Alimentarea cu energie electrică 

Operatorul de distributie de energie electrica este Electrica Distributie Transilvania Sud 

S.A., iar furnizorul de energie electrica este S.C. Electrica Furnizare S.A.. Energia electrica este 

distribuita consumatorilor din cadrul comunei Bilbor prin intermediul liniilor electrice de 

transport de medie tensiune (20 Kv), precum si a statiei si posturilor de transformare. 

Reţeaua electrică aeriană existenta în comună este alimentată cu energie electrică din 

staţia de transformare de 100/20 Kv prin linii electrice aeriene de 20kv montate pe stâlpi de 

beton. 

Consumatorii de energie electrică din comună sunt alimentaţi prin linii electrice de 

distribute de 0,4 kv pozate pe stâlpii de beton din posturile de transformare de 20/0,4 kv. 

Pe raza comunei Bilbor sunt 8 posturi de transformare. 

Reţeaua de alimentare cu energie electrica de medie şi înaltă tensiune însumează 12,1 km, 

din care: 

- LEA     20 Kv    = 12,1 km. 

Traseele majore ale acestor reţele (medie tensiune), precum şi poziţiile posturilor de 

transformare sunt prevăzute în planşele cu reţelele tehnico-edilitare. 

Deasemenea, reţelele electrice de joasă tensiune care alimentează consumatorii din aceste 

posturi de transformare parcurg toate căile de comunicaţie în traseu aerian. 

Gospodariile sunt electrificate in proportie de 100%. 

Reţeaua de iluminat public prezinta o lungime de aproximativ 31 km. Aceasta nu 

parcurge toată reţeaua de străzi pe traseu comun cu reţelele electrice de joasă tensiune şi de 

telecomunicaţii. 

 

Telefonie 

Comuna Bilbor are acces la servicii de comunicaţii, telefonie fixa si mobilă, acces la 

internet si cablu, prin toti operatorii de servicii mobile (Telekom, Orange, Vodafone, RCS RDS , 

UPC/ASTRAL). Operatorul principal de telefonie fixa este Telekom Romania. 

La nivelul comunei, toate institutiile publice sunt conectate la serviciile de internet. 

 

Alimentarea cu energie termică 

Comuna nu dispune de reţea de încălzire. Atât dispensarul, clădirile social-edilitare din 

centrul localitatii reşedinţă de comună, cât şi restul gospodăriilor şi dotărilor au încălzirea 

rezolvată cu sobe, la fel ca şi în localitatea Rachitis, fie, foarte rar, cu centrale termice utilizând 

în principal lemnul drept combustibil. 
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Alimentarea cu gaze naturale 

În prezent în comună nu există alimentare cu gaz metan.  

Locuitorii comunei folosesc combustibili solizi (lemne), butelii cu butan şi sobe clasice. 

Există centrale termice pe combustibili solizi (lemn) la instituţiile publice (primăria, şcolile).  

 

Gospodărire comunală 

Cimitirele de pe raza comunei Bilbor nu au delimitate clar zonele de protecţie sanitară. În 

comuna Bilbor nu există propuneri pentru extinderea cimitirelor existente sau pentru înfiinţarea 

unuia nou. 

Situaţia existentă prevede un singur cimitir, în jurul Bisericii de lemn Sf. Nicolae din 

localitatea Bilbor. 

Comuna Bilbor face parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “S.M.I.D. 

Harghita”. Asociaţia a fost constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, 

exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor – 

colectare, transport, sortare, tratare, depozitare şi valorificare a deşeurilor municipale. 

Sistemul de gestionare integrată a deşeurilor în judeţul Harghita este alcătuit din 

următoarele componente: 

- CGID Remetea; 

- două staţii de transfer; 

- 7 centre de colectare selective; 

- 8 depozite de deşeuri neconforme clasa b, urbane care vor fi închise. 

Suprafaţa totală a investiţiei, conform certificat de urbanism, este de 541,816 mp, din 

care pentru construire 239,110 mp şi pentru închidere 228,500 mp. 

Populaţia deservită este repartizată pe zone. Comuna Bilbor face parte din zona Nord şi 

este arondată Municipiului Topliţa – Topliţa, oraşul Borsec, comuna Tulgheş, comuna Bilbor, 

comuna Corbu. 

Staţia de sortare Remetea are o capacitate proiectată de 15.200 to/an şi sunt sortare 

următoarele categorii de deşeuri separate la sursa: hârtie/carton, material plastic, sticlă, metale.  

Depozitul de deseuri neconform din cadrul comunei Bilbor si-a sistat activitatea in anul 

2009, inchiderea acestuia avand loc conform proiectului „Lucrari de inchidere simplificata si de 

reecologizare a depozitului mic de deseuri nepericuloase, localitatea Bilbor”. Locatia acestuia a 

fost delimitata si reprezentata pe planuri. 

 

Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de aplicare al 

acesteia, incluse în registrul spaţiilor verzi ale comunei vor fi administrate şi protejate în 

conformitate cu prevederile legale. 

 

Gestiunea deseurilor 

 

Modul de gestionare a deseurilor rezultate pe teritoriul administrativ al comunei 

Colectarea si transportul deseurilor menajere se face de catre operatorul de salubrizare 

autorizat ANRSCUP – S.C. F&G ECO S.R.L. Deseurile sunt colectate de la locuitori din poarta 

in poarta, de doua ori pe luna. 

In zona comunei cat si in vecinatatea ei nu exista instalatii pentru eliminarea deseurilor 

de origine animala. Prin intermediul unui operator autorizat de tip PROTAN, se efectueaza 

transportul cadavrelor animalelor provenite din gospodariile locale, sau al celor gasite moarte pe 

teritoriul administrativ al comunei. 
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DISFUNCTIONALITATI ÎN SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 

Conform Ordinului nr. 1552/743/2008 al MMDD şi MADR – Comuna Bilbor nu este 

inclusă în lista localităţilor vulnerabile la nitriţi şi nitraţi.  

Calitatea factorilor de mediu nu a fost pana in prezent monitorizata la nivelul comunei 

si nu a facut obiectul studiilor de specialitate. Nu au fost semnalate degradari ale solului, poluari 

importante ale apei, aerului sau vegetatiei. 

 

Prioritatile in interventie din punct de vedere al mediului sunt : 

- folosirea in agricultura a unor tehnici care sa nu antreneze poluarea mediului prin : 

- degradarea solului prin eroziune datorata tehnicilor improprii folosite in agricultura,  

- degradarea vegetatiei si a solului prin eroziune datorata pasunatului excesiv, 

- folosirea exagerata a ingrasamintelor chimice si a pesticidelor.  

- monitorizarea factorilor de mediu. 

 

Disfunctionalitati (la nivelul teritoriului si localitatii) 

Ca urmare a analizei situatiei existente, principalele disfunctionalitati si aspecte critice 

rezultate din modul de desfasurare a activitatilor atat in teritoriu cat si in localitatile ce compun 

comuna Bilbor sunt : 

 

Tabel 9 Disfunctionalitati pe domenii principale si prioritati 

 
DOMENII DISFUNCTIONALITATI PRIORITATI 

 

 

 

 

 

CIRCULATIE 

 

 

 

Lipsa zonei de 

siguranta/protectie de-a lungul 

DJ,DC 

 

Numar insuficient de 

parcari/garaje publice 

 

Stare precară a drumurilor sătești  

 

Treceri neamenajate prin albiile 

râurilor 

Instituirea zonei de protectie de: 

12m din ax DJ 

10m din ax DC 

 

Executarea lucrarilor de intretinere si reparatii 

la reteaua de drumuri si poduri 

 

Modernizarea drumurilor comunale 

 

Reabilitarea si modernizarea drumului judetean 

DJ 174 C pentru legatura cu judetul Suceava 

 

Reabilitarea si modernizarea drumurilor care 

faciliteaza accesul la pasuni si fanete 

 

Amenajarea trotuarelor 

 

Amenajarea de parcări publice (1 parcare/5 

locuinte, 1 parcare/ 3 apartamente, 1 

parcare/50m.p. comert, 5 parcări/biserica, 1 

parcare / 4 cadre didactice sau sanitare, 

realizare de parcări publice 50 locuri/1000 

locuitori 

 

Amenajarea de poduri si podete 

 

Modernizarea si intretinerea statiilor pentru 

transport public in comun 
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FOND 

CONSTRUIT SI 

UTILIZAREA 

TERENURILOR 

 

 

 

Locuinte individuale si colective 

insuficiente 

 

Locuinte vechi in stadiu avansat 

de degradare 

 

Dotari insuficiente ale unitatilor 

publice de invatamant, sanatate 

si cultura 

Extinderea intravilanului si efectuarea de 

parcelari si schimb destinatie teren agricol 

 

Intocmirea Studiului privind Patrimoniul 

construit traditional al localitatilor din judetul 

Harghita pentru programul “Ocrotirea si 

conservarea imaginii satului Harghitean” 

 

Reabilitarea şi dotarea infrastructurii de 

educaţie 

 

Modernizarea unitatilor de cultura si 

dezvoltarea activitatilor culturale la nivelul 

comunei 

 

Studiu de Fezabilitate pentru 

reabilitarea/modernizarea, dotarea şi utilarea 

dispensarului medical la standarde europene 

 

Reabilitare/modernizare dispensar veterinary 

 

Construire dispensar uman în localitatea 

Răchitiş 

 

Infiintarea de pensiuni agroturistice 

 

Infiintarea si dotarea unei baze sportive 

 

 

Constructie centru After School 

 

 

 

 

SPATII 

PLANTATE, 

AGREMENT, 

PERDELE DE 

PROTECTIE 

 

 

Lipsa de perdele de protectie la 

cimitir 

 

Lipsa amenajărilor aferente 

spatiilor verzi publice si 

terenurilor de sport 

 

Zone de agrement (pădure parc) 

insuficient amenajate 

 

 

Amenajarea de perdele de protectie (minim 

20% din suprafata terenului rezervat pentru 

platforme de depozitare temporară a deseurilor 

si cimitire) 

 

Amenajarea de parcuri / grădini publice (15 mp 

/ locuitor), scuaruri (2,5 mp / locuitor), locuri 

de joacă pt. copii (1,3 mp / locuitor), terenuri 

de sport conform normelor în vigoare. 

 

Amenajare partie schi în afara ariilor protejate 

prezente pe suprafața comunei Bilbor 
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Campanii de informare si educatie ecologica 

 

Asigurarea integritatii fondului forestier si a 

permanentei padurii 

 

Aplicarea sustinuta a masurilor tehnice de 

gospodarire a padurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEME DE 

MEDIU 

 

Inexistenta sistemelor de 

distributie apa si canalizare 

(poluarea apelor de suprafaţa 

datorata inexistentei unei reţele 

de canalizare, locuitorii 

practicând sistemul de latrine 

uscate sau bazine vidanjabile) 

 

Inexistenta unei platforme de 

depozitare a gunoiului de grajd 

(depuneri întâmplătoare de 

dejecţii de grajd ca urmare a 

lipsei platformelor de depozitare 

special amenajate ) 

 

Cimitirul de pe raza comunei 

Bilbor nu are delimitate clar 

zonele de protecţie sanitară. 

 

Zone cu risc de producere a 

alunecarilor de teren si zone cu 

grad ridicat al eroziunii 

 

Zone cu risc de inundabilitate  

 

Poluarea chimică a solului si a 

aerului, poluarea fonică, de-a 

lungul cailor de comunicatie si 

cursurilor de apă 

 

Lipsa registrului spatiilor verzi 

 

Se interzice amplasarea locuintelor în zona de 

protectie sanitară a: gropii de gunoi (pe o rază 

de 1000 m), pietei agroalimentare (pe o rază de 

40 m), statiei de epurare modulare (pe o rază de 

100 m) 

 

Plantarea de fâsii de protectie vegetale / bariere 

izolatoare tehnice 

 

Interzicerea depozitării deseurilor în zonele 

neamenajate 

 

Realizarea lucrarilor de stabilizare a solurilor si 

preluare a apelor pluviale sau a izvoarelor de 

coastă 

 

Lucrări de recalibrare şi regularizare a albiilor 

şi consolidare a malurilor 

 

Ocrotirea şi îmbunãtãţirea calitãţii apelor 

subterane prin mãsuri specifice care sã elimine 

sursele de poluare care ar putea afecta pânza 

freaticã 

 

Respectarea interdictiilor de construire in 

zonele cu riscuri naturale, conform 

Regulamentului Local de Urbanism 

 

Amenajari specifice regularizarilor cursurilor 

de apă 

 

Obligativitatea realizarii Registrului spatiilor 

verzi la nivelul comunei 

 

Realizarea si extinderea reţelei de alimentare 

cu apă si canalizare la nivelul tuturor străzilor 

din intravilanul comunei 

 

 

Amplasarea si infiintarea platformei de gunoi 

grajd si a unui centru temporar de colectarea a 

deseurilor de origine animaliera cu camera 

frigorifica 

 

Respectarea zonelor de protectie conform Ord. 
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nr.119/2014, incluse in Planul Urbanistic 

General 

 

 

 

 

ZONE 

PROTEJATE 

 

Zonele de protectie ale 

monumentelor istorice nu sunt 

delimitate si marcate in teren 

 

Monumentele istorice nu sunt 

marcate corspunzator , conform 

NORMELOR 

METODOLOGICE din 27 

aprilie 2004 de semnalizare a 

monumentelor istorice 

 

Neamenajarea corespunzatoare a 

izvoarelor de apa minerala 

 

Lipsa unui plan de management 

pentru RONPA0491 Paraul 

Dobreanului 

 

 

Intocmirea Studiului privind Patrimoniul 

construit traditional al localitatilor din judetul 

Harghita pentru programul “Ocrotirea si 

conservarea imaginii satului Harghitean” 

 

Elaborare PUZCP pentru centrul localitatii 

Bilbor (Zona construita protejata cu valori de 

patrimoniu) 

 

Până la finalizarea PUZCP autorizarea 

lucrărilor de construcţii in zona construita 

protejata se va face în baza Regulamentului 

Local de Urbanism, cu avizul Ministerului 

Culturii 

 

Activităţile care se desfăşoară pe suprafaţa 

RONPA0491 Paraul Dobreanului, se vor 

supune avizării Agentiei Nationale pentru Arii 

Naturale Protejate. Realizarea Planului de 

Management pentru aceasta arie. Respectarea 

măsurilor de conservare propuse de ANANP 

Harghita: 

Realizarea unui sistem de conștientizare – 

delimitarea sitului 

Realizarea controlului și a pazei 

Interzicerea accesului pe teritoriul rezervației 

cu orice fel de vehicule motorizate sau 

nemotorizate 

Interzicerea pășunatului 

Interzicerea arderii vegetației 

Menținerea condițiilor de habitat 

Interdicție de construire, în afara celor ce 

deservesc managementul ariei protejate (poteci 

și panouri informative) 

Interzicerea schimbării categoriei de utilizare a 

terenului 

Interzicerea oricăror lucrări de desecare, 

regularizare sau intervenții care să contribuie la 

scăderea nivelului freatic 

Interzicerea împăduririlor artificale, menținerea 

vegetației actuale 

Identificarea altor specii cu interes conservativ 

comunitar 

Conștientizarea și sensibilizarea comunităților 

locale, atragerea de voluntari, organizații 

nonprofit. 

 

Activităţile care se desfăşoară pe suprafaţa 

Parcului National Calimani, a  ROSCI0019 şi 

ROSPA0133 se vor supune avizării 

Administratiei Parcului National Calimani R.A. 
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Respectarea zonelor de protectie 

hidrogeologica 

 

Protectia, amenajarea si respectarea zonelor de 

protectie ale izvoarelor de apa minerala 

 

Finalizarea procedurilor de instituire a 

regimului de arie naturala protejata a ariei 

naturale de interes local Paraul Rusilor 

 

 

 

Primaria COMUNEI BILBOR, JUDEŢUL HARGHITA, are in vedere o serie de proiecte 

de infrastuctura prevăzute şi în Planul Urbanistic General. 

- Modernizarea zonei de circulaţie (străzi, alei), lucrări de întreţinere a întregii reţele de 

poduri; 

- Modernizarea drumurilor existente şi crearea altor drumuri noi, în funcţie de necesităţi; 

- Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 174 C pentru legatura cu judetul 

Suceava 

- Lucrări de prevenire a riscurilor naturale (alunecări de teren, inundaţii, teren mlăştinos) 

ca termen imediat; 

- Regularizarea şi consolidarea malurilor pâraielor şi a torenţilor prin îndiguiri; 

- Lucrări de echipare edilitară în termen imediat (canalizare, alimentare cu gaze naturale, 

inclusiv instalaţii aferente).Parcelări în zona bună pentru construcţii; 

- Realizarea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat, în condiţii sanitare 

corespunzătoare; 

- Realizarea unei rețele de canalizare; 

- Realizarea de staţii de preepurare a apei menajer - fecaloide; 

- Realizarea de depozite ecologice de prestocare şi sortare a deşeurilor de tip menajer şi 

industrial; 

- Reabilitarea şi dotarea infrastructurii de educaţie; 

- Modernizarea unitatilor de cultura si dezvoltarea activitatilor culturale la nivelul comunei 

- Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea/modernizarea, dotarea şi utilarea dispensarului 

medical la standarde europene; 

- Reabilitare/modernizare dispensar veterinar; 

- Construire dispensar uman în localitatea Răchitiş; 

- Amenajare parcuri şi spaţii de joacă în localităţile comunei Bilbor; 

- Amenajarea de spaţii verzi din domeniul privat al primăriei; 

- Amenajarea izvoarelor de apa minerala; 

- Realizarea şi extinderea reţelei de cablu TV, antene satelit şi conexiune la internet; 

- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate; 

- Sprijinirea societăţilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţii de 

producţie prin întocmirea de proiecte finanţate de Agenţia Naţională pentru Dezvoltare 

Regională, de Fondul Român de Dezvoltare Socială sau de alte organisme internaţionale; 

- Practicarea şi dezvoltarea turismului rural şi al agroturismului; 

- Inffintarea unei statiuni balneare; 
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- Construirea podeţelor aferente căilor de acces din gospodării; 

- Amenajarea de şanţuri pentru scurgerea apelor la toate drumurile comunale, uliţe, etc; 

- Prelucrarea si valorificarea produselor agricole ecologice; 

- Exploatarea şi cultivarea terenurilor agricole, în mod centralizat. 

 

PROPUNERILE  PLANULUI URBANISTIC GENERAL - INTRAVILAN 

PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. BILANŢ TERITORIAL 

 

Noua limită a intravilanului include toate suprafeţele de teren ocupate de construcţii şi 

amenajări, precum şi suprafeţele de teren necesare dezvoltării până în anul 2032.  

În vederea efectuării zonificărilor s-a avut în vedere prezentarea unei zonificări funcţionale 

existente şi a unei zonificări funcţionale propuse. 

 

Tabel 10 Intravilan propus Comuna Bilbor 

 

Localitate Suprafata (ha) intravilan PROPUS 

Bilbor 602.81 

Rachitis 218.99 

TOTAL 821.80 

 

În vederea efectuării zonificărilor s-a avut în vedere prezentarea unei zonificări funcţionale 

existente şi a unei zonificări funcţionale propuse. 

La baza acestor zonificări au stat date din baza grafică digitală creată pentru această lucrare, 

date din P.U.G. existent, cerinţele de dezvoltare ale comunei şi necesităţile de dezvoltare, toate 

acestea coraborate cu cadrul legal al dezvoltării urbane din România. 

 

Astfel conform introducerii datelor reale din situaţia existentă suprapusă cu intravilanul 

propus se prezintă astfel: 

 

Tabel 11 Intravilan propus – comuna Bilbor Zonificare existentă 

 

Localitate/ [Ha]/% Intravilan UAT Bilbor 

Zonificare functionala Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 125.63 15.29 

Unitati industriale si depozite 5.94 0.72 

Unitati Agro 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 9.09 1.11 

Cai de comunicatie - transport rutier 34.23 4.17 

Spatii verzi, sport, agrement 22.72 2.77 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 1.34 0.16 

Terenuri libere 622.26 75.72 

Ape 0.08 0.01 

Terenuri neproductive 0.51 0.06 

Total 821.80 100.00 
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Pe baza celor sus prezentate zonificarea funcţională propusă va reglementa funcţiunea terenurilor libere distribuindu-le către zonificarea  

funcţională dominantă şi/sau către zonarea funcţională solicitată, cu respectarea funcţiunilor existente , a necesităţilor de dezvoltare ale comunei şi a 

dreptului asupra proprietăţii. Astfel zonificarea propusă devine conform tabelului: 

 

Tabel 12 Intravilan propus – comuna Bilbor Zonificare propusă 

 

Localitate/ [Ha]/% Intravilan UAT Bilbor 

Zonificare functionala Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 672.31 81.81 

Unitati industriale si depozite 5.94 0.72 

Unitati Agro 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 9.09 1.11 

Cai de comunicatie - transport rutier 34.23 4.17 

Spatii verzi, sport, agrement 19.25 2.34 

Constructii tehnico-edilitare 3.24 0.39 

Zona gospodarire comunala, cimitire 1.34 0.16 

Terenuri libere 75.81 9.23 

Ape 0.08 0.01 

Terenuri neproductive 0.51 0.06 

Total 821.80 100.00 
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Tabel 13 Balanta comparativa Intravilan existent/propus comuna Bilbor 

  

     

Intravilan  
Suprafata intravilan 

existent (Ha) 
Suprafata intravilan 

propus (Ha) 
Diferenta (Ha) 

Diferenta % fata 

de existent 

Bilbor 602.71 602.81 0.09 0.02 

Rachitis 141.28 218.99 77.72 55.01 

Total 743.99 821.80 77.81 10.46 

 

 

 

Tabel 14 Bilanț teritorial propus pe categorii de folosință, comuna Bilbor 

 

 

TERITORIU 

ADMINISTRATI

V AL UNITATII 

DE BAZA 

CATEGORII DE FOLOSINTA 

TOTAL 

(Ha) 

AGRICOL (Ha) NEAGRICOL (Ha) 

ARABIL PASUNI VII  LIVEZI    PADURI           SPATII VERZI APE DRUMURI CC NEPRODUCTIV 

  FANETE      CAI FERATE   

Intravilan 0.00 627.46 0.00 2.29 0.00    16.84 0.06 34.17 140.48 0.51 821.80 

Extravilan 0.00 6798.14 0.00 0.43 14842.41 43.66 0.09 173.33 2.79 2.96 21863.82 

Total 0.00 7425.59 0.00 2.72 14842.41 60.50 0.15 207.51 143.27 3.47 22685.62 

% din total 0.00 32.73 0.00 0.01 65.43 0.27 0.00 0.91 0.63 0.02 100.00 
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Zone cu funcţiune predominantă 

 

Pentru fiecare zonă funcţională, cu funcţiune predominantă, prezentăm următoarele 

aspecte: 

- categorii de intervenţii propuse pentru valorificarea potenţialului existent şi înlăturării 

disfuncţionalităţilor. 

 

Pentru modernizarea zonelor funcţionale, Strategia de dezvoltare Economico-Socială 

Durabilă a comunei Bilbor prevede următorul Plan local de acţiune: 

 

Căi de comunicaţie - transport rutier 

Acţiuni: 

- Asfaltare drum comunal Suseni Luncă (aproximativ 2km) pe raza comunei 

Bilbor; 

- Modernizarea căilor de acces de pe raza comunei Bilbor; 

- Finalizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor comunale DC 76 și DC 77; 

- Inițierea și finalizarea procedurilor legale de transferare a unor drumuri 

forestiere din administrația Ocolului Silvic Borsec în administrația locală; 

 

Amplasarea faţă de drumurile publice: 

A. În zonele drumului public se pot autoriza pe bază de proiecte de specialitate şi avizele de 

specialitate ale administraţiei publice: 

  a. construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, cu deservire de 

întreţinere şi exploatare; 

  b. parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi; 

 c. conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport a 

energiei electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii şi construcţii de acest 

gen. 

B. Modernizarea drumurilor publice se va executa după realizarea lucrărilor şi infrastructură pe 

bază de studii şi proiecte specifice avizate şi aprobate legal. 

 

Amplasarea în paralel cu drumurile judeţene, a reţelelor de energie electrică şi de 

telecomunicaţii se face în afara zonei de siguranţă a drumului, avându-se în vedere asigurarea 

spaţiilor de dezvoltare viitoare a drumului cu minim lăţimea unei benzi de circulaţie, zona de 

siguranţă a drumului fiind cea stabilită prin Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de 

minimum 6,0 m deasupra punctului cel mai înalt al platformei drumului. 

Traversarea subterana sau aeriană a drumului de cabluri se face în puncte în care drumul 

este în aliniament, intersecţia realizandu-se sub un unghi cât mai apropiat de 90º, dar nu mai mic 

de 60º. 

Subtraversarea drumului de către conducte, cabluri electrice sau de telecomunicaţii se 

face prin forare orizontală. 

Amplasarea în paralel cu drumul judeţean a unor canale închise sau deschise, a 

conductelor pentru lichide sau gaze se face în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului. 

Traversarea drumului de canale şi conducte se face în puncte în care drumul este în 

aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90º, dar nu mai mic de 60º. 
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Conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor 

publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau 

construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minim 12 m pentru drumurile 

judeţene şi de minim 10 m pentru drumurile comunale. 

Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea 

oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,00 m de 

marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor 

naţionale europene, respectiv de 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. 

Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe 

comerciale, depozite angro, unităţi tip show-room, obiective turistice, cartiere, rezidenţiale, 

parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se 

desfăşoară activităţi economice. 

Pentru asigurarea scurgerii apelor de suprafaţă în lungul căilor de comunicaţii se vor 

executa şanţuri şi podeţe pentru colectarea şi evacuarea apelor din zona drumului. 

La amplasarea construcţiilor în zona drumurilor se va avea în vedere amenajarea 

acceselor rutiere sau pietonale care să asigure prin podeţe tubulare de capacitate corespunzătoare 

scurgerea apelor pluviale în lungul drumurilor. 

Drumurile laterale de acces se vor amenaja la aceeaşi cotă cu drumurile de categorie 

superioară şi vor fi modenizate pe o lungime de minim 20m. 

Amplasarea staţillor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane 

prin servicii regulate se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul 

administratorului drumului şi al poliţiei rutiere. 

Staţiile de autobuz se vor amplasa înafara platformei drumului (parte carosabil + 

acostament). Lucrările de amenajare a staţiilor vor asigura continuitatea şanţurilor pentru 

scurgerea apelor. 

Punctele de colectare selectivă a deşeurilor constau din amenajarea unor platforme din 

beton rutier împrejmuite cu plasă metalică pe stâlpi metalici. 

Amplasamentul acestor spaţii de colectare va fi la minim 8,00 m faţă de axul drumului 

judeţean. 

Pentru accesul autospecialelor la punctele de colectare se vor amenaja podeţe tubulare 

care să asigure continuitatea şanţului drumului în dreptul accesului. 

Pentru proiectarea şi execuţia unor construcţia şi instalaţii în zona drumurilor se vor 

avea în vedere regelementările Ordinului nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor. 

Pentru amenajarea intersecţiilor se va avea în vedere prevederile Normativului CD 

173/2001 privind amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel a drumrilor publice şi Normativ 

CNADNR 2009 de amenajarea intersecţiilor la nivel în sens giratoriu. 

Amplasarea în zona drumurilor publice a construcţiilor şi instalaţiilor se face numai cu 

acordul administratorul drumului. 

 

Construcţii tehnico-edilitare 

Acţiuni: 

- Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în comuna 

Bilbor, județul Harghita; 

- Reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat public (lămpi solare). 
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Instituţii publice şi servicii 

 

Acţiuni: 

- Dotarea unităților educaționale de pe raza comunei Bilbor cu sisteme de 

supraveghere video; 

- Dotarea Serviciului Voluntar pentru situații de Urgență pentru a interveni eficient 

în situații de urgență; 

- Înființarea de unități de valorificare și prelucrare a produselor bio de pe raza 

comunei Bilbor; 

- Înființarea unor pensiuni agroturistice pe raza comunei Bilbor; 

- Campanii de promovare a comunei Bilbor din punct de vedere turistic; 

- Renovarea și dotarea Școlii Gimnaziale Speciale de pe raza comunei Bilbor; 

- Renovarea și dotarea Centrului de Plasament de pe raza comunei Bilbor; 

- Înființarea, dotarea și darea în folosință a unei baze sportive pe raza comunei 

Bilbor; 

- Amenajarea/reabilitarea actualului spațiu de joacă de pe raza comunei Bilbor și 

înființarea de noi spații de joacă și spații verzi la nivelul comunei Bilbor; 

- Înființarea și dotarea unui Centru Cultural pentru Copii și Tineret la nivelul 

comunei Bilbor; 

- Înființarea unui Teatru de vară în comuna Bilbor; 

- Construire, dotare și dare în folosință Centru de Asistență după Programul Școlar 

After School la nivelul comunei Bilbor; 

 

 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 

Acţiuni: 

- Valorificarea ariilor protejate existente la nivelul teritoriul comunei Bilbor; 

- Campanii de informare și educație ecologică; 

- Pârtie de schi în comuna Bilbor; 

 

Unitati industriale si depozitare 

Acţiuni: 

- Înființarea unui centru de abatorizare pe raza comunei Bilbor; 
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CAPITOLUL 2. ASPECTELE RELEVANTE ALE STARII 

ACTUALE A MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE 

PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PLANULUI 

SAU PROGRAMULUI PROPUS; 
 

 

ASPECTELE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI 

 

LOCALIZARE GEOGRAFICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ 

 

Comuna Bilbor este situată în extremitatea nordică a judeţului Harghita, la poalele 

Munţilor Călimani, în valea Bistricioarei, la 115 km de reședința de județ, Miercurea Ciuc. Este 

formată din localităţile Bilbor şi Răchitiş. 

Comuna Bilbor se învecinează cu: 

- la Nord – limita cu judeţul Suceava 

- la Sud   – staţiunea Borsec şi comuna Corbu 

- la Vest  – oraşul Topliţa 

 

Comuna Bilbor se află la intersecţia coordonatelor geografice: paralelei de 47º04´ 

latitudine nordică cu cea a meridianului de 25º29´ longitudine estică. 

Intravilanul comunei Bilbor este situat la o altitudine cuprinsa intre 900 si 1035 m. 

Teritoriul administrativ al comunei Bilbor se întinde pe o suprafaţă de 22,73 km², fiind 

cel mai bogat U.A.T. din judeţ în izvoare de apă minerală (peste 700 de izvoare). 

Pe limita vestică se desfășoară la mare altitudine culmea Smida Arsă-Voivodeasa cu 

vârful Călimanul Cerbului (2012 m) și vârful Călimani Izvor (2031 m). 

Comuna Bilbor este şi cea mai nordică aşezare din Judeţul Harghita. 

 

 

CONDITII GEOLOGICE ŞI GEOMORFOLOGICE 

 

Geologie 

Teritoriul judeţului  Harghita se află în zona de coliziune a plăcilor cu fundament oceanic 

şi continental. Axa acestei structuri este reprezentată prin roci cristaline (metamorfozate) 

precambriene, peste care, în unele zone, s-au păstrat rocile predominant carbonatice, depuse în 

era mezozoică. Această zonă cristalino-mezozoică este reprezentată de ramura muntoasă din 

estul judeţului. Formaţiunile carbonatice (calcarele cristaline dolomitice) din partea de nord şi 

nord-est a acestei zone adăpostesc importante rezerve de ape carstice de multe ori mineralizate, 

carbogazoase. 

Zona studiată se află în zona rocilor cristaline, metamorfozate din Orogenul Carpatic. 

Zona este reprezentată prin roci metamorfice de tipul micașisturilor și paragnaiselor, curțite 

negre, porfiroide, roci negre tufogene și amfibolite din cadrul metamorfismului regional, dar și 

prin granitoide, diorite și sienite din cadrul metamorfismului magmatic. 

Rocile magmatice sunt reprezentate prin andezite și andezitele cu piroxeni. 

O suprafață importantă din cadrul comunei Bilbor este ocupată de formațiuni cuaternare, 

pleistocen inferioare reprezentate prin nisipuri, pietrișuri, argile prăfoase, marne, cărbuni și 
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travertin, travertinul fiind o rocă sedimentară, cu importante cantități de carbonat de calciu, care 

determină apariția izvoarelor de apă minerală. 

 

Geomorfologie 

Din punct de vedere al reliefului, comuna Bilbor apartine ariei depresiunilor 

intramontane. 

Depresiunea Bilbor  

Comuna Bilbor se află în locul care separă lanțul eruptiv muntos de zona cristalino-

mezozoică, iar ca geneză, depresiunea poate fi privită ca o arie de discontinuitate geografică în 

masa carpatică, formată printr-un proces complex de transformare a reliefului. 

Depresiunea Bilbor este din punct de vedere geografic componenta ulucului depresionar 

Drăgoiasa-Glodu-Bilbor-Secu-Borsec-Corbu-Tulgheș care prezintă caracteristici specifice 

naturale unice în cadrul Carpaților Orientali. 

În partea de nord și de est, Depresiunea Bilbor este încadrată de Munții Bistriței, limita 

fiind dată de linia ce unește vârfurile Răcila -1389 m, Bursucăriei - 1368 m, Alunișul Mare - 

1448 m, Vămanu -1419 m, Lupăria -1403 m, Piatra Lăptăriei -1449 m. 

În partea de nord, culmile Bursucăriei, Alunișul Mare o separă de bazinetele depresionare 

Drăgoiasa-Glod. 

În partea de sud-est este închisă de Munții Giurgeului, dar comunică printr-o înșeuare 

largă cu bazinul depresionar Secu, iar creasta Mezoveştilor (Bâtca Mezoveştilor-1376 m, vârful 

Făget -1308 m) și vârful Ciorbic-1255 m o despart de Depresiunea Borsec. 

Limita vestică o constituie marginea platoului structural al Călimanilor, iar linia ce unește 

cele mai mari înălțimi (Păltiniş-1485 m. Măgura Cocora- 1503 m, Vf. la Mori - 1581 m, Piciorul 

Gotca - 1395 m, Obcina Năurească-1387 m și Bârca Ciungilor - 1344 m), constituie cumpăna 

apelor dintre bazinele hidrografice ale Siretului și Mureșului. 

Relieful depresionar este usor denivelat, avand aspect de campie lacustra. Acesta se 

prezinta ca un platou inalt, brazdat de cateva raul Bistricioara. 

 

Pedologie 

In zona dealurilor si a depresiunilor intramontane din judetul Harghita sunt raspandite 

solurile argiloaluvionare brune si podzolice, soluri litomorfe (randzine) hidromorfe si de lunca. 

In zona depresiunii Bilbor predomina districambislourile (soluri brun acide). In Mlastina 

Dobreanu si Mlastina de la Pârâul Rușilor se remarca turba, care datorita gradului sau avansat de 

descompunere poate fi folosita in balneoterapie. 

 

Resurse naturale 

 

Resursele naturale reprezintă capitalul natural, o componentă esențială a bogăției comunei 

Bilbor. Valorificarea acestei resurse prin exploatarea materiilor prime și prelucrarea lor în 

produse, cunoașterea limitelor utilizabile ale acestui capital, determină în mare măsură 

posibilitățile dezvoltării teritoriale economice și sociale a stării mediului. 

Rezervele de combustibili sunt rezervate prin lignit, cantonat în depozitele sedimentare ale 

depresiunii Bilbor. La momentul actual nu există nici o exploatare la nivelul comunei Bilbor. 

Altă resursă e reprezentată de zăcămintele de turbă, cantonate în depresiunea Bilborului. 

Aceste rezerve sunt însă nevalorificate la momentul actual. 

Rezervatia Mastina Dobreanu sau “Mlastina cu borviz” se intinde pe o suprafata de 3.02 ha 

si este mereu alimentata de izvoare de apa minerala. In rezervatie se afla turba si tufuri 

calcaroase ce inglobeaza relicte ale vegetatie de tundra si ramasite ale plantelor din era glaciara. 

Datorita gradului inaintat de descompunere turba din Mlastina Dobreanu are potential de folosire 

in balneoterapie. 
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Sunt de mentionat si tinoavele din Drăgoiasa. Aici sunt si izvoarele de apă minerală Râtul 

Drăgoiesei și Tarnița. 

Din categoria apelor subterane, datorită numărului mare de surse, a rezervelor importante, 

a diversității hidrochmice, a potrivirii lor pentru îmbuteliere, cură balneară sau agrement, pentru 

județul Harghita apele minerale reprezintă o importanță deosebită. 

Însemnate rezerve de ape minerale sunt situate și în depresiunea Bilborului. Izvoarele de 

apă minerală sunt bogate în bioxid de carbon.  

Dintre acestea, pe teritoriul comunei Bilbor sunt cunoscute 14 izvoare minerale, 

declarate si reglementate prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 162 din 2005.  

Izvoarele sunt folosite doar pentru băut de către localnici. 

Izvoarele au fost delimitate si reprezentata pe planul de Reglementari 

Urbanistice.Zonificare după cum urmează: 

 

Nr. 

Obiectiv in plan 

Izvor 

(conform H.C.J. Hr 162/2005) 

84 Izv. Min. Borvizului 

85 Izv. Min. Filipescu 

86 Izv. Min. Bici 

87 Izv. Min. Hangan 

88 Izv. Min Saska I 

89 Izv. Min Saska II 

90 Izv. Min Trută 

91 Izv. Min. Raită 

92 Izv. Min. Albu 

93 Izv. Min. Vâlcănești 

94 Izv. Min. Dobreanu 

95 Izv. Min. Huruba 

96 Izv. Min. Borkut 

97 Izv. Min. Șeștina 

 

 

 

Pe teritoriul UAT Bilbor sunt în vigoare: 

– Licența de exploatare nr. 3399/2002, perimetrul Bilbor, substanța apă minerală 

naturală, titular AQUA BILBOR S.R.L. 

– Licența de explorare nr. 21539/2019, perimetrul Păltiniș Sud-Vest, substanța apă 

minerală naturală, titular CARPATHIAN SPRINGS S.A. 

– Licența de concesionare pentru explorare nr. 23.468/2021, perimetrul La Fag, 

substanța apă minerală naturală, titular AQUA BILBOR S.R.L. 

 

De asemenea este în aprobare: 

– Licența de exploatare nr. 21685/2019, perimetrele Păltiniș Sud-Zona ICHIM, 

Păltiniș Sud-Zona Poiana Dușii, Păltiniș Sud-Zona Cremenea, substanța apă 

minerală naturală, titular CARPATHIAN SPRINGS S.A. 
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CARACTERISTICI CLIMATICE 

Se evidentiaza un topo-climat specific depresiunilor intramontane, caracterizat prin 

frecventa mare a inversiunilor termice de iarna si nocturne, facand parte din regiunile cu 

temperaturile cele mai scazute ale tarii. 

Valorile temperaturii medii anuale sunt cuprinse intre 7-8°C. 

Cantitatea medie anuala a precipitatiilor este puternic influentata de pozitia teritoriului 

fata de traseul maselor de aer. In zona de depresiune a comunei Bilbor, cantitatea de precipitatii 

inregistreaza o medie anuala de 600-650 mm. 

 

 

CARACTERISTICI HIDROGRAFICE 

 

 Apele subterane 

 

Apele freatice apar in diferite formatiuni geologice, care le determina gradul de 

mineralizare.  

Apele minerale de pe raza comunei Bilbor sunt catacterizate printr-un continut ridicat de 

C02,  cu valori de la 1,3 pana la 2m1 g/l si mineralizare totala de 3-7 g/l. Caracteristic pentru apa 

minerala din zona este si continutul ridicat de fluor, care depaseste celelalte ape minerale din 

regiune si din tara – 3,98 mg/l. Pe langa fluor, desi in cantitati mai mici, sunt prezente si 

continuturi de ioni de litiu, mangan, cupru, zin, brom, io, acid boric, radiu si radon. Majoritatea 

apelor minerale din Bilbor contin radiu, cu valori mai mari decat celelalte din regiune. 

Majoritatea izvoarelor minerale se afla in partea vestica a depresiunii Bilbor, pe malul drept 

al raului Bistricioara, formand un areal relativ rastrans, pe malul stang gasindu-se in general 

izvoare de apa dulce. Izvoarele minerale apartin sectorului nordic al aureolei mofetice a 

eruptivului Caliman-Harghita. 

Pe teritoriul comunei Bilbor exista 14 izvoare de apa minerala analizate si cu posibilitati de 

captare si exploatare. Aceste ape sunt, in general, carbogazoase, bicarbonate, cu un continut 

ridicat de calciu si magneziu, unele fiind bogate in fluor, litiu, brom, iod, cupru, zinc, radiu si 

radon.  

Cele mai importante izvoare de apa minerala sunt : 

- Simion Lungu  

- Sestina 

- Iacobet 

- Truta 

- Raită 

- Valcanesti 

- Borkut 

- Huruba 

Unele ape minerale conțin hidrogen sulfurat (Vâlcănești), în timp ce altele sunt slab 

feruginoase (Borkut).  
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Tabel 15  Concentrații de HCO3 – (bicarbonat),  Ca2+ (calciu), Mg2+ (magneziu), CO2 

(dioxid de carbon) (R. Pufulete, M. Dumitrescu, 1987) 

Sursa de 

apă 

minerală 

Concentrația în mg/l 

HCO3 – Ca2+ Mg2

+ 

CO2 Mineralizare 

totală 

Iacobeț 2772.2 466.5 151.3 1752.5 5602.1 

Vâlcănești 1911.7 468.5 55.0 1558.2 4197.1 

Raită 2956.0 148.5 525.0 1884.0 5978.2 

Șeștina 1827.1 299.3 103.1 177.3 4356.2 

 

 

Tabel 16 Concentrații de HCO3 – (bicarbonat),  Na+ (sodiu), Ca2+ (calciu), Mg2+ 

(magneziu), CO2 (dioxid de carbon) (R. Pufulete, M. Dumitrescu, 1987) 

Sursa de 

apă 

minerală 

Concentrația în mg/l 

HCO3 – Na+ Ca2+ Mg2+ CO2 Mineralizare 

totală 

Trută 2510.1 190.5 445.9 135.6 2239.4 5717.3 

Borkut 2099.2 57.0 410.2 121.2 1603.0 3788.4 

Huruba 3432.6 187.3 621.0 213.3 1601.0 4631.0 

 

 

Tabel 17  Debite izvoare minerale 

Sursa de apă minerală Debit (l/zi) 

Raită 4360 l 

Borkut 5765 l 

Șeștina 12960 l  

 

 

Apele de suprafaţă 

 

Depresiunea Bilbor este brazdata de apele raului Bistricioara si ale afluentilor lui.  

Raul Bistricioara izvoraste din zona de sud-est a Muntilor Calimani, de sub Vf. Paltinis 

(1495 m), de la altitudinea de aproximativ 1350 m ; intre izvoare si Tulghes curge pe directia 

generala NV-SE, parcurgand si teritoriul comunei Bilbor, iar intre Tulghes si locul de varsare pe 

directia SV-NE ; Incepand din 1960 se varsa in apele lacului de acumulare Izvorul Muntelui. 

Regimul hidrologic este caracteristic raurilor de munte, cu debite reduse toamna si iarna si 

cu valori mai mari primavara si vara. In bazinul pe hidrografic Bistricioara, pe raza comunei 

Bilbor functioneaza una din cele 4 statii hidrometrice din bazin. 

 

Tabel 18 Date statie hidrometrica Bilbor 

Raul Statia hidrometrica Suprafata b.h. Fkm2 Alt. Med. b.h.H (m) 

Bistricioara Bilbor 80 1155 
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Tabel 19 Debite medii lunare si anuale la statia hidrometrica Bilbor 

Raul St. 

Hdm. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII aN 

Bistricoara Bilbor 0,37 0,41 0,83 1,88 1,66 1,45 1,19 0,96 0,76 0,65 0,60 0,58 0,95 

 

Din valorile de mai sus se constata ca scurgerea cea mai bogata se produce in luna aprilie, 

deoarece, alaturi de precipitatii, se adauga si apa provenita din topirea zapezilor de pe muntii 

inalti. De asemenea si in luna mai debitele sunt destul de ridicate. 

O caracteristica a scurgerii apei raului Bistricoara o constituie debitele din perioada de 

toamna-iarna, alimentate de un freatic bogat si fenomene de inghet mai slabe ca intensitate fata 

de raul vecin, Bistrita, datorita schimbului bogat de ape cu resursele subterane. Pe raul 

Bistricioara zapoarele sunt aproape inexistente. 

In ceea ce priveste scurgerea maxima aici se pot mentiona viituri generate de ploile 

torentiale din timpul verii, sau de ploile combinate cu topirea zapezilor din perioada de 

primavara. 

 

Tabel 20 Debite maxime inregistrate la statia hidrometrica Bilbor in bazinul Bistricioara 

Statia hidrometrica Qmaxim m3/s Data 

Bilbor 34,7 27.07.1981 

25,6 29.07.1991 

18,1 13.05.1996 

28,2 18.06.1998 

18,8 06.07.2007 

 

Din tabelul de mai sus se observa ca debitele maxime inregistrate in perioada de 

monitorizare nu au avut valori exagerate, cele mai mari inscriindu-se in probabilitatea de 

depasire de 50%. Acest lucru se datoreaza unui grad de torentialitate mai mic decat in zonele 

extracarpatice, infiltratiilor bogate in albii si formei alungite a bazinului hidrografic care face ca 

undele de viitura sa se compuna succesiv, din amonte spre aval. 

Cu toate acestea inundatii se pot produce din cauza morfometriei albiei minore, si a 

existentei unor sectoare cu pante reduse. De asemenea inundatii frecvente s-au mai produs pe 

afluenti prin debite mari si blocari ale albiilor acestora cu deseuri forestiere. 

Un rol important in producerea inundatiilor il reprezinta interventiile antropice asupra 

covorului vegetal forestier. Prin defrisari a crescut gradul de torentialitate al precipitatiilor. De 

asemenea, deseurile lemnoase din parchetele necuratate se acumuleaza in albii si produc blocaje 

si inundatii. 

In depresiunea Bilbor exista si un numar important de mlastini eutrofe, cele mai 

semnificative fiind Mlastina de la Paraul Rusilor (16 ha) si “Mlastina cu borviz” Dobreanu. 
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ZGOMOTUL ŞI VIBRAŢIILE 

 

Sectorul industrial este reprezentat de unități de prelucrare a lemnului și productia si 

imbutelierea apelor minerale (AQUA BILBOR S.R.L.).  

 

Nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității operatorului S.C. AQUA 

BILBOR S.R.L., măsurat în conformitate cu prevederile standardului SR ISO nr.1996/2-08 nu va 

depăși valorile maxime prevăzute de SR 10009/2017 și anume: 

L ech = 65 Db (A) măsurat la limita spațiului funcțional al incintei industriale 

L ech = 60 Db (A) măsurat la limita proprietății învecinate-clădire rezidențială cu curte 

L ech = 50 Db (A) măsurat la fațada clădirii rezidențiale care este cea mai expusă acțiunii 

sursei de zgomot rezultat din activitatea industrială 

Datele referitoare la nivelul de zgomot vor fi raportate Agentiei de Protectie a Mediului 

Harghita de catre titularul S.C. AQUA BILBOR S.R.L., conform Autorizatiei de mediu Nr. 16 

din 24.02.2021. 

 

Alte surse de zgomot şi vibraţii demne de luat în seamă sunt determinate de activităţile de 

transport de-a lungul drumurilor judetene si a drumurilor comunale. Prin reabilitarea căilor de 

comunicaţie și asfaltarea drumurilor comunale ce străbat localitatea se îmbunătăţeşte şi 

activitatea de transport, cu efecte pozitive în ceea ce priveşte zgomotul şi vibraţiile generate. 

 

 

VEGETAŢIA SI FAUNA 

 

Vegetatia 

Numele localitatii Bilbor provine de la cuvantul „Bielbar”, care semnifica „locul bradului 

alb” in slavona. 

Peisajul vegetal-forestier este dominat de padurile de conifere: molid (Picea abies), brad 

(Abies alba), larice (Larix decidua), pin (Pinus sylvestris), jneapăn (Pinus mugo), ienupar 

(Juniperus communis). Dintre speciile rare se mai intalnesc foarte rar exemplare de tisa (Taxus 

baccata). Alte specii rare din categoria foiaselor sunt mesteacanul pitic (Betula nana) si salcia 

pitica (Salyx repens) – relicte glaciare. 

In cazul formatiunilor ierboase sunt prezente si formatiuni ocrotite cum ar fi: papucul 

doamnei (Cypripedium calceolus), bulbucii de munte (Trollius europaeus), limba siberiana 

(Lingularia sibirica), trifoiul lutrei (Manyanthes trifoliata).  

 

Exista trei arii protejate: 

 

RONPA0491 - Aria protejata Paraul Dobreanu – situată în totalitate pe UAT Bilbor – 

extravilan suprafata - 3.02 ha 

Lista speciilor de plante conform Fișei APM Harghita: 

Aulacomnium palustre; Sphagnum sp.; Eriophorum angustifolium; Equisetum arvense; 

Ranunculus acris; Festuca pratensis; Glyceria fluitans; Poa pratensis; Poa trivialis; Briza 

media; Myosotis palustris; Agrostis stolonifera; Carex dioica; C. diandra; C. paniculata; C. 

lepidocarpa; C. rostrata; Juncus compressus; J. atratus; Epipactis palustris; Dactylorchiza 

incarnata; Salix pentandra, S. fagilis; S. cinerea; S. carpea; S. aurita; S. repens; S. silesiaca; 

Betula pubescens; Rumex acetosa; Lychnis flos-cuculi; Stellaria nemorum; Caltha palustris; 
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Potentilla tormentilla; G. urbanum; Filipendula ulmaria; Trifolium repens; Geranium 

robertianum; Epilobium palustre; E. rivulare; Chaerophyllum cicutaria; Angelica sylvestris; 

Lysimachia nummularia; L. vulgaris; Menyanthes trifoliata; Ajuga reptans; Prunella vulgaris; 

Valeriana officinalis; Campanula patula; Achillea millefolium; Chrysanthenum leucanthenum; 

Petasites albus; Doronicum austriacum; Cirsium oleraceum; Leontodon hispidus; Hieracium 

aurantiacum; Lathyrus pratensis; Holchus sp.; Pedicularis sceptrum carolinum; Pyrola minor. 

Speciile protejate: 

1. Calamagrostis neglecta inclus în Lista Roșie a plantelor superioare din România 

2. Salix starkeana inclus în Lista Roșie a plantelor superioare din România 

3. Peducularis sceptrum-carolinum inclus în Lista Roșie a plantelor superioare din 

România 

4. Ligularia sibirica prin OUG 57/2007 anexa 3 

5. Swertia perennis inclus în Lista Roșie a plantelor superioare din România 

6. Carex appropinquata 

 

 

Aria protejata Parcul National Calimani 

Parcul National Calimani se suprapune cu U.A.T. Bilbor in extremitatea vestică, pe 

extravilanul comunei – in Zona de protectie integrala a Parcului (pajiști, pășuni cu vegetație 

forestieră din afara fondului forestier și păduri incluse în fondul forestier național UP VII Șieuț 

administrat de OS Dealu Negru).  

Peisajul vegetal-forestier este dominat de padurile de conifere: molid (Picea abies), brad 

(Abies alba), larice (Larix decidua), pin (Pinus sylvestris), jneapăn (Pinus mugo), ienupar 

(Juniperus communis).  

 

Aria naturală de interes local Pârâul Rușilor (protejata doar in plan local) – HR-035 

Mlaștina de la Pârâul Rușilor – situată în totalitate pe UAT Bilbor, în extravilan 

 

Lista speciilor de plante conform Fișei ANANP Harghita: 

Specii caracteristice de briofite 

Specii tipice: Campylium stellatum, Camptothecium nitens, 

Alte specii: Thuidium recognitum, Climacium dendroides, Bryum sp., Sphagnum sp., 

Sphagnum rubellum, Polytichum strictum 

Specii caracteristice de plante superioare 

Specii tipice: Eriophorum angustifolium, Valeriana simplicifolia, 

Specii caracteristice: Carex rostrata 

Alte specii: Carex goodenowii, Carex flava, Carex distans, Carex vesicaria, , Alnus 

incana, Salix pentandra, Salix cinerea, Betula verrucosa, Betula hybrida, Agelica sylvestris, 

Filipendula ulmaria, Phragmites communis, Equisetum palustre, Juncus lampocarpus, Juncus 

effusus, Scirpus sylvaticus, Eriophorum latifolium, Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, 

Anthoxanthum odoratum, Briza media, Orchis cordigera, Gymnadenia conopsea, Listera ovata, 

Juncus articulatus, Salix repens, Polygonum bistorta, Thalictrum aquilegifolium, Ranunculus 

acer, Trollius europaeus, Caltha laeta, Potentilla erecta, Geum rivale, Trifolium pratense, 

Lathyrus pratensis, Lychnis flos-cuculi, Dianthus superbus, Selinum carvifolia, Parnassia 

palustris, Geranium palustre, Polemonium coeruleum, Swertia perennis, Prunella vulgaris, 

Galeopsis tetrahit, Euphrasia montana, Rhinanthus minor, Pedicularis exaltata, Pedicularis 

sceptrum-carolinum, Galium palustre, Succisa pratensis, Cirsium oleraceum, Chrysanthemum 

leucanthemum, Crepis paludosa, Ligularia sibirica, Picea excelsa, Betula verrucosa, Salix 

pentandra, Salix cinerea x aurita (Salix multinervis), Sorbus aucuparia, Vaccinium oxycoccos 

ssp. microcrpa, Maianthemum bifolium, Melampyrum saxosum, Herminium monorchis. 
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Fauna este favorizata de fondul forestier bogat in resurse cingetice printe care si ocrotite 

prin lege: cerb carpatin (Cervus elaphus carpaticus), căprior (Capreolus capreolus), ras (Lynx 

Lynx), mistret (Sus scrofa), ursul brun (Ursus arctos), lup (Canis lupus), iepure (Lepus 

eurapaeus), cocosul de munte (Tetrau urogallus), jderul (Martes), barza alba (Ciconia ciconia), 

ciocănitoarea (Picidae), etc. 

 

 

 

REZERVAŢII NATURALE  

 
Siturile de importanţă comunitară (SCI) reprezintă acele arii care, în regiunea sau în 

regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea la o 

stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale din anexa nr. 2 sau a speciilor de interes 

comunitar din anexa nr. 3 a OUG nr. 57/2007 şi care pot contribui astfel semnificativ la coerenţa 

reţelei "NATURA 2000" şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în 

regiunea ori regiunile biogeografice respective. 

Prin Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă 

comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România au fost 

declarate 13 Situri de Importanţă Comunitară. 

 

Pe teritoriul comunei Bilbor se află următoarele arii naturale protejate:  

 

• Aria protejata Parcul Naţional Călimani 

• ROSCI0019 – Calimani Gurghiu 

• ROSPA0133 – Muntii Calimani 

• RONPA0491 Paraul Dobreanului  

• HR-035 – Mlaștina de la pârâul Rușilor 

 

Parcul National Calimani este inclus in  situl de importanta comunitara Calimani 

Ghiurghiu si in ROSPA0133 Muntii Calimani, care are drept scop protectia si mentinerea 

starii favorabile de conservare a speciilor de pasari de interes comunitar.  

Responsabilitatea administrării Parcului Naţional Călimani, a suprafeței din situl 

ROSCI0019 Călimani- Gurghiu care se suprapune cu Parcul Național Călimani, precum și 

a sitului ROSPA0133 Munții Călimani, revine Administraţiei Parcului Naţional Călimani 

R.A.. 

 Planul de management al parcului a fost elaborat in 2015 de echipa Administratiei 

Pacului National Calimani si defineste principalele directii de actiune in vederea atingerii, 

pe termen lung, a obiectivelor parcului, prin masuri tactice pe termen scurt si mediu. 

Parcul National Calimani se suprapune cu U.A.T. Bilbor in extremitatea vestică, pe 

extravilanul comunei – in Zona de protectie integrala a Parcului (pajiști, pășuni cu 

vegetație forestieră din afara fondului forestier și păduri incluse în fondul forestier 

național UP VII Șieuț administrat de OS Dealu Negru). Aceste terenuri se află in 

proprietatea Primariilor comunelor Monor și Șieuț. 
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➢ ROSPA0133 MUNTII CALIMANI (conform Formularelor Standard 2021) 

o Este cuprins in limitele administrative ale judetelor Harghita, Suceava si Mures 

o Suprafața ariei = 29160 ha 

o Coordonatele sitului : long 25.179653, latit 47.130933 

o Regiune : RO21 Nord-Est, RO12 Centru 

o Biogeografic regiune: alpina 100,00% 

 

 
 

 

Tabel 21 Speciile menționate la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE și enumerate în anexa II 

la Directiva 92/43/CEE și evaluarea amplasamentului pentru acestea 

Specie Populația din sit 
Evaluarea starii de conservare la 

nivelul sitului 

G 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

T 

  

Mărime  

Min Max Pop. Reprez ISO. Glo. 

B A085 Accipiter gentilis     p    D     

B A086 Accipiter nisus     p      D     

B A324 Aegithalos caudatus     p      D     

B A223 Aegolius funereus     p   85 100  C  B C B 

B A247 Alauda arvensis   r    D     
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Specie Populația din sit 
Evaluarea starii de conservare la 

nivelul sitului 

G 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

T 

  

Mărime  

Min Max Pop. Reprez ISO. Glo. 

B A259 Anthus spinoletta   r    D     

B A256 Anthus trivialis   r   D     

B A226 Apus apus   r    D     

B A091 Aquila chrysaetos   r   1 C C C C 

B A089 Aquila pomarina   r 3 5 C B C C 

B A221 Asio otus   p    D     

B A263 Bombycilla garrulus   c    D     

B A104 Bonasa bonasia   p  70 110 C B C B 

B A215 Bubo bubo   p  1 3 D    

B A087 Buteo buteo   c    D     

B A087 Buteo buteo   r   D     

B A087 Buteo buteo   w    D     

B A088 Buteo lagopus   w    D     

B A366 Carduelis cannabina   r    D     

B A364 Carduelis carduelis   p    D     

B A363 Carduelis chloris   r   D     

B A365 Carduelis spinus   p   D     

B A334 Certhia familiaris   p   D     

B A264 Cinclus cinclus   p    D     

B 
A373 Coccothraustes 

coccothraustes 
  

r  
  

D  
   

B 
A373 Coccothraustes 

coccothraustes 
  

w  
  

D  
   

B A207 Columba oenas   c   D     

B A207 Columba oenas   r    D     

B A208 Columba palumbus   r    D     

B A350 Corvus corax   p   D     

B A348 Corvus frugilegus   p   D     

B A347 Corvus monedula   p   D     

B A122 Crex crex   r  20 35 C  B C C 

B A212 Cuculus canorus   r    D    

B A253 Delichon  urbica   r   D    
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Specie Populația din sit 
Evaluarea starii de conservare la 

nivelul sitului 

G 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

T 

  

Mărime  

Min Max Pop. Reprez ISO. Glo. 

B A239 Dendrocopos leucotos   p 8 10 D    

B A237 Dendrocopos major   p    D    

B A236 Dryocopus martius   p  50 60 D    

B A376 Emberiza citrinella   r   D    

B A269 Erithacus rubecula   r    D    

B A103 Falco peregrinus   c  3 5 D    

B A099 Falco subbuteo   r   D    

B A096 Falco tinnunculus   r    D    

B A321 Ficedula albicollis   r  650 1050 D    

B A322 Ficedula hypoleuca   r    D    

B A320 Ficedula parva   r 70 100 D    

B A359 Fringilla coelebs   p    D    

B A360 Fringilla montifringilla   w   D     

B A342 Garrulus glandarius   p   D    

B A217 Glaucidium passerinum   p 60 100 C B C B 

B A251 Hirundo rustica   r   D    

B A233 Jynx torquilla   r   D    

B A338 Lanius collurio   r 10 30 D    

B A340 Lanius excubitor   w   D    

B A369 Loxia curvirostra   p   D    

B A246 Lullula arborea   r 180 300 C B C C 

B A280 Monticola saxatilis   r   D    

B A261 Motacilla cinerea   r   D    

B A260 Motacilla flava   r   D    

B A319 Muscicapa striata   r   D    

B A344 Nucifraga caryocatactes   p   D    

B A328 Parus ater   p   D    

B A329 Parus caeruleus   p   D    

B A327 Parus cristatus   p   D    

B A330 Parus major   p   D    

B A326 Parus montanus   p   D    

B A325 Parus palustris   p   D    
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Specie Populația din sit 
Evaluarea starii de conservare la 

nivelul sitului 

G 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

T 

  

Mărime  

Min Max Pop. Reprez ISO. Glo. 

B A354 Passer domesticus   p   D    

B A356 Passer montanus   p   D    

B A112 Perdix perdix   p   D    

B A072 Pernis apivorus   r 15 18 D    

B A273 Phoenicurus ochruros   r   D    

B A274 Phoenicurus phoenicurus   r   D    

B A315 Phylloscopus collybita   r   D    

B A314 Phylloscopus sibilatrix   r   D    

B A316 Phylloscopus trochilus   r   D    

B A343 Pica pica   p   D    

B A241 Picoides tridactylus   p 30 40 C B C B 

B A234 Picus canus   p 25 40 D    

B A267 Prunella collaris   p   D    

B A266 Prunella modularis   c   D    

B A266 Prunella modularis   r   D    

B A372 Pyrrhula pyrrhula   p   D    

B A318 Regulus ignicapillus   r   D    

B A318 Regulus ignicapillus   w   D    

B A317 Regulus regulus   r   D    

B A317 Regulus regulus   w   D    

B A275 Saxicola rubetra   p   D    

B A155 Scolopax rusticola   c   D    

B A332 Sitta europaea   p   D    

B A219 Strix aluco   p   D    

B A220 Strix uralensis   p 5 9 D    

B A311 Sylvia atricapilla   r   D    

B A309 Sylvia communis   r   D    

B A308 Sylvia curruca   r   D    

B A108 Tetrao urogallus   p 100 130 C B C B 

B A265 Troglodytes troglodytes   p   D    

B A283 Turdus merula   p   D    

B A285 Turdus philomelos   r   D    
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Specie Populația din sit 
Evaluarea starii de conservare la 

nivelul sitului 

G 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

T 

  

Mărime  

Min Max Pop. Reprez ISO. Glo. 

B A282 Turdus torquatus   w   D    

B A287 Turdus viscivorus   r   D    

B A287 Turdus viscivorus   w   D    

B A232 Upupa epops   r   D    

Grup: A = Amfibieni, B = Păsări, F = Pești, I = Nevertebrate, M = Mamifere, P = Plante, R = Reptile 

S: în cazul în care datele privind speciile sunt sensibile și, prin urmare, trebuie să fie blocate pentru orice acces public introduceți: da 

NP: în cazul în care o specie nu mai este prezentă în sit, introduceți: x (opțional) 

Tip: p = permanent, r = reproducere, c = concentrație, w = iernare (pentru utilizarea permanentă a speciilor vegetale și nemigrante) 
Unitate: i = persoane fizice, p = perechi sau alte unități în conformitate cu lista standard a unităților de populație și a codurilor în conformitate cu 

raportarea la articolele 12 și 17 (a se vedea portalul de referință) 

Categorii de abundență (Pisică): C = comun, R = rar, V = foarte rar, P = prezent - pentru a completa în cazul în care datele sunt deficitare (DD) 
sau în plus față de informațiile privind dimensiunea populației 

Calitatea datelor: G = "Bun" (de exemplu, pe baza sondajelor); M = "moderat" (de exemplu, pe baza datelor parțiale cu unele extrapolări); P = 

"Sărac" (de exemplu, estimare brută); VP = "Foarte sărac" (utilizați numai această categorie, dacă nu se poate face nici măcar o estimare 
aproximativă a dimensiunii populației, în acest caz câmpurile pentru mărimea populației pot rămâne goale, dar câmpul "Categorii abundență" 

trebuie completat) 

 

 

Situl cuprinde Parcul National Calimani si o parte din situl SCI Calimani-Gurghiu. 

De asemenea limitele propuse includ rezervația naturală Lacul Iezer, din județul Harghita 

și jnepenișul situat pe versantul sudic al vărfului Răchitiș.  

 

 

Calitate si importanta 

 

C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 5 specii: 

cocoș de munte (Tetrao urogallus), acvilă de munte (Aquila chrisaetos), minuniță (Aegolius 

funereus), ciuvică (Glaucidium passerinum), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus). 

Zonele cele mai importante din parcul național din punct de vedere al păsărilor sunt 

pădurile întinse, compacte și puțin deranjate de molid, respective de amestec fag - molid - 

brad. Acestea adăpostesc efective cuibăritoare importante pe plan național din 4 specii din 

anexa I. Acvila de munte este și ea prezentă în zona propusă, preferând stâncile abrupte 

pentru cuibărit.; 

 

 

Se afla in administrarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate 

(ANANP) – Serviciul Teritorial Harghita 

Planul de management al Parcului Național Călimani, al sitului de importanță 

comunitară ROSCI0019 Călimani-Gurghiu (partea care se suprapune cu Parcul Național 

Călimani) al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0133 Munții Călimani și al 

ariilor naturale protejate de interes național care se suprapun acestuia 
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➢ ROSCI0019  – Călimani - Gurghiu (conform Formularelor Standard 2021) 

o Suprafața ariei = 135257 ha 

o Coordonatele sitului : long 25.121342, latit 46.914506 

o Regiune : RO12 Centru, RO21 Nord-Est 

o Regiune biogeografica: alpina          99,39% 

   continentala  0,61% 

 

 
 

Tabel 22 Tipurile de habitate prezente pe amplasament și evaluarea acestora 

 Cod 
 Suprafata 

[ha] 
Reprezentativitate Conservare 

3220   Cursuri de apă montane şi vegetaţia erbacee de pe 

malurile acestora  
0,00 C B  

3260   Cursuri de apă de câmpie până la nivel montan cu 

vegetația Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion 
0,00 C C 

4060   Vânci alpine și boreale 0,00 A B 

4070   Tufe cu Pinus mugo și Rhododendron hirsutum 

(Mugo-Rhododendretum hirsuti) 
0,00 A B 

6150   Pajiști silicioase alpine și boreale 0,00 A B 

6170   Pajiști calcaroase alpine și subalpine 0,00 D - 

6230  Pajiști Nardus bogate în specii, pe substraturi silicioase 

din zonele montane (și zonele submontane din Europa 

continentală) 

0,00 B  B  

6240  Pajiști stepice subpanonice 0,00 C C 
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 Cod 
 Suprafata 

[ha] 
Reprezentativitate Conservare 

6410  Pajiști de Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau 

argiloase încărcate cu mâl (Molinion caeruleae) 
0,00 B B 

6430  Comunități marginale de plante hidrofile înalte de 

câmpie și de la niveluri montane până la alpine 
0,00 B B 

6440  Pajiști aluviale ale văilor fluviale ale Cnidionului dubii 0,00 B B 

6520  Pajiști de fân de munte 0,00 B B 

7110  Mlaștini înalte active 0,00 B B 

7240  Formațiuni de pionier alpin ale Caricion bicoloris-

atrofuscae 
0,00 B B 

8220  Pantele stâncoase silicioase cu vegetație hasmofitică 0,00 B B 

8310  Peșteri care nu sunt deschise publicului 0,00 C C 

9110  Pãduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 0,00 A B  

9130  Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 0,00 C B  

9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 0,00 C C 

9180 Păduri Tilio-Acerion de versanți, gropi și râpe 0,00 B B 

91E0  Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa ºi Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
0,00 B B  

91V0  Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 0,00 A B  

91Y0  Păduri dacice de stejar și carpen 0,00 C B  

9410  Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montanã 0,00 A B  

9420  Păduri alpine de Larix decidua și/sau Pinus cembra 0,00 A A 

 

PF: pentru tiprile de habitate care pot avea o formă ne-prioritară, precum și o formă prioritară (6210, 7130, 9430) introduceți "X" în coloana PF 

pentru a indica formularul prioritar. 

NP: în cazul în care un tip de habitat nu mai există în sit, introduceți: x (opțional) 
Copertă: valorile zecimale pot fi introduse 

Pesteri: pentru tipurile de habitat 8310, 8330 (pesteri) se introduce numarul de pesteri daca suprafata estimata nu este disponibila. 

Calitatea datelor: G = "Bun" (de exemplu, pe baza sondajelor); M = "moderat" (de exemplu, pe baza datelor parțiale cu unele extrapolări); P = 
"Sărac" (de exemplu, estimare brută) 

 

 

Tabel 23 Speciile menționate la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE și enumerate în anexa II 

la Directiva 92/43/CEE și evaluarea amplasamentului pentru acestea 

Specie Populația din sit 
Evaluarea starii de conservare la 

nivelul sitului 

G 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

T 

  

Mărime  

Min Max Pop. Reprez ISO. Glo. 

P 1617 Angelica palustris   p    B   C  B 

M 1308 Barbastella barbastellus   p  600 1000 C   C  B 

F 5266 Barbus petenyi   p  500000 900000 B  C  B 

A 1193 Bombina variegata   p    C   C  B  

P 4070 Campanula serrata   p    B  C  B  

M 1352 Canis lupus   p  33 38 B   C  A  
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Specie Populația din sit 
Evaluarea starii de conservare la 

nivelul sitului 

G 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

T 

  

Mărime  

Min Max Pop. Reprez ISO. Glo. 

I 4012 Carabis hampei   p    C   B  B  

I 4014 Carabus variolosus   p  10 20 D  -  - 

I 1088 Cerambyx cerdo   p    B   C  B  

F 6965 Cottus gobio all others   p  10000 50000 B  C  B  

I 1086 Cucujus cinnaberinus   p    B  C B 

P 1902 Cypripedium calceolus   p    C  C C 

P 1381 Dicranum viride   p    C  C B 

F 4123 Eudontomyzon danfordi   p  50000 100000 B  C A 

I 6169 Euphydryas maturna   p    C  C B 

I 6199 Euplagia quadripunctaria   p  3000 4100 C  C B 

P 6216 Hamatocaulis vernicosus   p    B  A B 

F 1105 Hucho hucho   p    B  B B 

P 4097 Iris aphylla subsp. 

hungarica 
  

p  
  

B 
 

C B 

I 4036 Leptidea morsei   p  15 30 D  - - 

P 1758 Ligularia sibirica   p    C  C B 

I 1083 Lucanus cervus   p    C  C B 

M 1355 Lutra lutra   p  30 30 C  C B 

I 1060 Lycaena dispar   p    C  C B 

M 1361 Lynx lynx   p    B  C A 

P 1389 Meesia longiseta   p    C  C B 

M 1310 Miniopterus schreibersii   p  5 30 C  C B 

M 1323 Myotis bechsteinii   p  40 60 C  B C 

M 1307 Myotis blythii   p    C  C B 

M 1321 Myotis emarginatus   p  40 60 C  A C 

M 1324 Myotis myotis   p  300 350 C  C B 

I 6966 Osmoderma eremita 

Complex 
  

p  
  

C 
 

C B 

I 4054 Pholidoptera transsylvanica   p    B  A B 

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum   p    D  - - 

M 1303 Rhinolophus hipposideros   p  1 100 B  B C 

F 6145 Romanogobio uranoscopus   p  10000 50000 B  C B 

mailto:deliagusa@yahoo.com


RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BILBOR 

 JUDETUL HARGHITA 

 

SC MEDIU RESEARCH CORPORATION SRL  

Date contact – 0745 509779 ,0721240868, deliagusa@yahoo.com , mediuresearch@yahoo.com    
Pagina  

- 53 - 

 

Specie Populația din sit 
Evaluarea starii de conservare la 

nivelul sitului 

G 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

T 

  

Mărime  

Min Max Pop. Reprez ISO. Glo. 

I 1087 Rosalia alpina   p    C  C C 

F 5197 Sabanejewia balcanica   p  50000 100000 B  C B 

P 4116 Tozzia carpathica   p    B  C A 

A 1166 Triturus cristatus   p    C  C B 

A 2001 Triturus montandoni   p    C  C B 

A 4008 Triturus vulgaris ampelensis   p    C  B B 

M 1354 Ursus arctos   p  198 198 B  C B 

 

 

Grup: A = Amfibieni, B = Păsări, F = Pești, I = Nevertebrate, M = Mamifere, P = Plante, R = Reptile 

S: în cazul în care datele privind speciile sunt sensibile și, prin urmare, trebuie să fie blocate pentru orice acces public introduceți: da 

NP: în cazul în care o specie nu mai este prezentă în sit, introduceți: x (opțional) 
Tip: p = permanent, r = reproducere, c = concentrație, w = iernare (pentru utilizarea permanentă a speciilor vegetale și nemigrante) 

Unitate: i = persoane fizice, p = perechi sau alte unități în conformitate cu lista standard a unităților de populație și a codurilor în conformitate cu 

raportarea la articolele 12 și 17 (a se vedea portalul de referință) 
Categorii de abundență (Pisică): C = comun, R = rar, V = foarte rar, P = prezent - pentru a completa în cazul în care datele sunt deficitare (DD) 

sau în plus față de informațiile privind dimensiunea populației 

Calitatea datelor: G = "Bun" (de exemplu, pe baza sondajelor); M = "moderat" (de exemplu, pe baza datelor parțiale cu unele extrapolări); P = 
"Sărac" (de exemplu, estimare brută); VP = "Foarte sărac" (utilizați numai această categorie, dacă nu se poate face nici măcar o estimare 

aproximativă a dimensiunii populației, în acest caz câmpurile pentru mărimea populației pot rămâne goale, dar câmpul "Categorii abundență" 

trebuie completat) 

 

Clase de habitat (pondere în %)- Pajiști seminaturale umede, preerii mezofile (5%) Pajiști 

alpine și subalpine (3%) Păduri caducifoliate (16%) Păduri de conifere (34%) Păduri mixte 

(39%) Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi și ghețuri veșnice (<1%) 

Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone 

industriale) (1%) Alte caracteristici ale sitului: Munții Călimani și Gurghiu sunt munți de origine 

vulcanică având pante mari (media peste 30 grade), relief extrem de variat și frământat, cu 

aglomerate vulcanice, ce dau forme de relief specifice, de un mare pitoresc. Morfologia reliefului 

alături de caracteristicile bio-pedo-climatice specifice favorizează menținerea unei biodiversități 

deosebit de valoroase.; 

 

Existența pădurilor naturale compacte pe mari întinderi (peste 100 000 ha) a contribuit la 

existența unei diversități biologice remarcabile și reprezentative pentru munții vulcanici din 

Carpați. Având așezări umane, doar în defileul Mureșului, arealul nu a fost alterat semnificativ 

de activitatea antropică și s-a păstrat diversitatea naturală a habitatelor și a speciilor. În această 

regiune există una dintre între cele mai importante populații și centre genetice pentru carnivore 

din Carpați – urși, lup și râs, respectiv o concentrare semnificativă a speciilor de floră și faună 

ocrotite prin legea națională și Directivele U.E. Procentul habitatelor de interes european 

depășește 95%. Conform Manualul habitatelor sunt 13 habitate, din care 4 de importanta 

deosebita Directiva Habitate). 18 specii de pasari, 9 specii de mamifere., 2 de reptile, 5 de pesti 

(inclusiv Hucho hucho), 6 specii de nevertebrate (iclusiv Rosalia alpina)si 8 specii de plante sunt 

de interes comunitar, Directia Habitate. 

 

Se afla in administare la ANANP – Agentia Nationala pentru Arii Naturale 

Protejate. 
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Planul de management al Parcului Național Călimani, al sitului de importanță 

comunitară ROSCI0019 Călimani-Gurghiu (partea care se suprapune cu Parcul Național 

Călimani) al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0133 Munții Călimani și al 

ariilor naturale protejate de interes național care se suprapun acestuiaAu fost elaborate 

setulul minim de masuri speciale de protectie și conservare a diversitatii  biologice, precum 

și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice – DECIZIE 320/19.08.2021  

 

 

 

PARCUL NAŢIONAL CĂLIMANI 

 

Versantul estic, inaltat asupra depresiunilor Dragoiasa si Bilbor, corespunde unui podis 

de lave dominat de măguri mari. Ca pondere, podisul vulcanic ocupa cea mai mare parte, cu 

altitudini cuprinse intre 1300 si 1600 m, desfășurându-se în jurul masivului central Negoiu 

Unguresc – Pietrosul – mai ales către vest. Predomină suprafețele plane, etajate asemenea unor 

trepte uriașe, cu văi larg deschise spre obârșii și cu aspect de defileu la ieșirea din zona montană. 

Apar numeroase dealuri cu spinarea lățită ca Dealul Deluganu, Dealul Lat, sau conică – bâtci 

precum: Poiana Calului, Vulturu, Dealul Negru, Tarnița, care pot fi urmărite de-a lungul 

Mureșului, între Bistra si Toplița sau deasupra Bilborului. 

Vaile adanci, radiare, au decupat podisul in mai multe compartimente, cu poduri etajate, 

intrerupte de măguri cu înălțimi se oscileaza între 1000-1500 m. Podișul Păltiniș este încadrat de 

văile Secu-Toplița și Neagra Șarului, în partea estocă a masivului înalt și deasupra depresiunilor 

Drăgoiasa și Bilbor. 

Parcul National Calimani a fost delimitat prin Hotararea Guvernului nr. 230/2003, cu o 

suprafata de 24041 ha iar prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurii, apelor și mediului nr. 

552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din 

punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice, se aprobă zonarea internă a 

acestuia. 

Parcul Naţional Călimani face parte din categoria parcurilor naţionale, ce au drept scop 

protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, 

cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico - geografic, floristic, 

faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în 

scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Administratia Parcului National Calimani R.A. s-a constituit ca unitate cu personalitate 

juridica din structura Regiei Nationale a Padurilor – ROMSILVA, in baza Hotararii Guvernului 

nr. 229/2009. 

Parcul National Calimani este inclus in  situl de importanta comunitara Calimani 

Ghiurghiu si in ROSPA0133 Muntii Calimani, care are drept scop protectia si mentinerea 

starii favorabile de conservare a speciilor de pasari de interes comunitar.  

Actiunile de monitorizare a florei si faunei de pe toata suprafata parcului revin in sarcina 

Administratiei Parcului National Calimani. 

Responsabilitatea administrării Parcului Naţional Călimani, a suprafeței din situl 

ROSCI0019 Călimani- Gurghiu care se suprapune cu Parcul Național Călimani, precum și a 

sitului ROSPA0133 Munții Călimani, revine Administraţiei Parcului Naţional Călimani R.A.. 
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 Planul de management al parcului a fost elaborat in 2015 de echipa Administratiei 

Pacului National Calimani si defineste principalele directii de actiune in vederea atingerii, pe 

termen lung, a obiectivelor parcului, prin masuri tactice pe termen scurt si mediu. 

 

Principalele ecosisteme din parc sunt tipice zonei continental- boreale. Se poate observa o 

zonalitate clară, care pornește de la pădurile montane de foioase, păduri de conifere şi ajunge la 

pășunile alpine şi stâncării. Aceste ecosisteme sunt unele dintre cele mai complexe întâlnite în 

Europa, fiind foarte bine conservate. 

 

Parcul National Calimani se suprapune cu U.A.T. Bilbor in extremitatea vestică, pe 

extravilanul comunei – in Zona de protectie integrala a Parcului (pajiști, pășuni cu 

vegetație forestieră din afara fondului forestier și păduri incluse în fondul forestier 

național UP VII Șieuț administrat de OS Dealu Negru). Aceste terenuri se află in 

proprietatea Primariilor comunelor Monor și Șieuț. 

 

Unităţile administrativ- teritoriale aferente Parcului Naţional Călimani, sunt constituite 

din 25 de comune, municipiul Topliţa şi municipiul  Vatra Dornei,  repartizate pe aria a 4 judeţe.   

Dintre acestea, în imediata vecinǎtate a parcului se află următoarele: 

 

Tabel 24 U.A.T.-uri suprapuse cu Parcul National Calimani 

Judeţul Comune cu satele componente 

Bistriţa Năsăud Tiha Bârgăului:Piatra Fântânele 

Bistriţa Bârgăului: Colibiţa 

Harghita Bilbor 

Mureş Stânceni: Stânceni, Ciobotani, Meştera 

Lunca Bradului: Lunca Bradului, Neagra, Sălard 

Răstoliţa: Răstoliţa, Iod, Gălăoaia, Borzia, Androneasa 

Suceava Poiana Stampei: Dornişoara, Poiana Stampei 

Dorna Candreni: Poiana Negri 

Şaru Dornei: Şaru Dornei, Plaiul Şarului, Neagra Şarului, Sărişor, 

Sărişoru Mare, Şaru Bucovinei, Gura Haitii 

Panaci: Panaci, Drăgoiasa, Păltiniş, Coverca, Catrinari, Glodu 

 

Accesul este posibil din orașele Vatra Dornei și Toplița, și comunele: Șaru Dornei, 

Panaci, Bilbor, Stânceni, Lunca Bradului, Răstolița, Colibița, Piatra Fântânele, Poiana 

Stampei- sat Dornișoara și Dorna Candrenilor - sat Poiana Negrii. 

Din comuna Bilbor, prin localitatea Bilbor se ajunge în Parcul Naţional Călimani urmând  

din centrul localității, spre vest, drumul comunal Fundoaia spre Varful la Mori(1381 m) -Poiana 

Stejii – Izvorul Voivodesei-Vf. Rețitiș-Șaua Piericelu- Șaua Negoiu (traseu marcat cu bandă 

albastră accesibil tot timpul anului). 
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EVOLUTIA FACTORILOR DE MEDIU ÎN SITUATIA NEIMPLEMENTARII 

MASURILOR DIN PUG COMUNA BILBOR 

 

Analiza alternativei ”0” (neimplementarea planului) se bazează pe gradul actual de 

cunoastere si reliefează efectele asupra mediului pe care le va avea nerealizarea măsurilor 

propuse prin plan. 

Analiza situaţiei actuale privind calitatea si starea mediului natural, precum si analiza 

situaţiei economice si sociale a identificat o serie de aspecte privind evoluţia probabilă a 

componentelor de mediu (apa, aer, sol). In aprecierea evoluţiei probabile a diferitelor 

componente de mediu s-a avut in vedere faptul că un P.U.G. creează un cadru pentru 

modernizarea si dezvoltarea zonei prin mijloace specifice. Astfel, un astfel de plan poate genera 

presiuni asupra unor componente de mediu , iar pe de alta parte poate soluţiona prin mijloace 

urbanistice anumite probleme de mediu existente. 

In continuare este prezentată sub formă tabelară evoluţia factorilor de mediu: apă, aer, 

sol, biodiversitate, sănătatea populaţiei, peisaj, mediu social si economic, in situaţia 

neimplementării PUG al comunei Bilbor. 

Planul va asigura un cadru unitar privind posibilităţile de dezvoltare în context local şi 

regional, urmărind asigurarea dezvoltării durabile pe termen mediu a zonei (5-10 ani). 

Reglementările configurativ-spaţiale privind dezvoltarea în teritoriu sunt corelate cu aspecte 

economice şi sociale, precum şi cu aspecte ce vizează protecţia mediului. Lipsa acestui document 

ar putea avea ca efect:  

O cheltuire ineficientă a fondurilor prin suprapunerea unor cheltuieli pe baza unor decizii 

luate de diferite instituţii;  

Direcţii antagonice de acţiune datorită lipsei unei viziuni unitare.  

Lipsa /neimplementarea PUG poate duce la pierderea unei oportunităţi importante de 

considerare a aspectelor de mediu în politica urbanistică locală.  

 

Un aspect important ce trebuie subliniat este acela că elaborarea şi promovarea PUG 

Comunei Bilbor crează cadrul adecvat de dezbatere şi consultare publică asupra opţiunilor 

privind dezvoltarea zonei. 
 

Tabel 25 Evolutia posibila in situatia neimplementarii PUG 
Aspecte de mediu relevante Evoluţia posibilă în situaţia neimplementării PUG  

 

Aer  În lipsa unor investiţii în infrastructura rutieră a comunei şi corelat cu rularea 

autoturismelor vechi se înregistrează o creştere a emisiilor poluanţilor caracteristici 

gazelor de eşapament şi a particulelor în suspensie.  

Apă  Nerealizarea sau întârzierea realizării investiţiilor de reabilitare privind sistemul 

centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţia de epurare va contribui la 

deprecierea calităţii apelor subterane şi a celor de suprafaţă de pe teritoriul 

comunei. 

Sol   Menţinerea unor practici agricole neconforme va contribui la reducerea capacităţii 

productive şi de suport a solului.  

Modificări climatice  Emisiile de gaze cu efect de seră din agricultură vor cunoaşte o uşoară creştere pe 

fondul menţinerii suprafeţei agricole şi a practicilor actuale.  

Biodiversitate   Bogăţiile naturale ale com Bilbor  cuprind pădurile, pajiştile şi fâneţele. În prezent 

nu există presiuni semnificative asupra acestora astfel că degradarea acestor 

ecosisteme este puţin probabilă. Managementul defectuos al pajiştilor şi  fâneţelor 

cu valoare naturală ridicată poate duce în timp însă la degradarea acestora.  

Managementul defectuos al deşeurilor în zona ariei protejate. 

Pe teritoriul comunei Bilbor se află următoarele arii naturale protejate:  
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- Parcul Național Călimani 

- ROSCI0019  – Călimani - Gurghiu 

- ROSPA0133 – Munții Călimani 

- RONPA0491 – Pârâul Dobreanului 

Intravilanul existent sau propunerile de extindere  ale intravilanului (cf. 

acestui PUG) nu afecteaza/nu se suprapun cu ariile protejate. 

Managementul riscurilor de mediu  Nerealizarea investiţiilor necesare pentru protecţia împotriva inundaţiilor, pentru 

combaterea alunecărilor de teren şi pentru stoparea infiltraţiilor cu barită (noroi de 

sondă) poate conduce la agravarea acestor fenomene şi la producerea de pagube 

materiale şi chiar pierderi de vieţi omeneşti. În strânsă legătură cu aspectele de 

biodiversitate, este foarte probabil însă ca investiţiile pentru protecţia împotriva 

inundaţiilor să genereze un impact semnificativ local prin întreruperea conectivităţii 

laterale a cursurilor de apă.  

Conservarea /utilizarea eficientă a 

resurselor naturale  

Neimplementarea şi nerespectarea prevederilor privind protecţia fondului forestier 

poate conduce la supraexploatarea acestei resurse.  

Lipsa politicilor privind economisirea şi conservarea energiei şi utilizarea resurselor 

regenerabile va face ca presiunea asupra resurselor naturale să crească.  

Populaţia şi Sănătatea umană  Lipsa îmbunătăţirii practicilor actuale legate de gestiunea deşeurilor gospodăreşti şi 

a celor din agricultură va conduce de asemenea la creşterea incidenţei bolilor 

datorate acestor factori. 

Peisajul natural  Lipsa unei viziuni durabile de dezvoltare va contribui la continua degradare a 

peisajului natural şi a zonelor de interes cultural, peisagistic sau de agrement, 

precum şi la extinderea urbanizării.  

 

Transport durabil  Prin lipsa de investiţii în infrastructura rutieră a oraşului se vor menţine un consum 

mai ridicat de combustibil şi valori mai ridicate ale nivelului de zgomot şi emisiilor 

poluanţilor în atmosferă.  

Creşterea gradului de 

conştientizare asupra problemelor 

de mediu  

Insuficienţa programelor de informare şi sensibilizare a populaţiei va face în 

continuare ca aceasta să fie în egală măsură expusă direct riscurilor legate de 

poluare, dar şi să reprezinte un factor important de presiune asupra mediului 

înconjurător.  

 

 
Alternativa neimplementării Planului Urbanistic General este defavorabilă 

majorităţii aspectelor relevante de mediu analizate anterior.  

O mai bună concentrare a eforturilor şi exprimarea unei viziuni unitare la nivelul comunei 

este necesară pentru maximizarea eforturilor de minimizare a externalităţilor de mediu şi totodată 

de conservare a elementelor naturale valoaroase ca fundament principal în dezvoltarea durabilă a 

oraşului (protecţia pădurilor şi a pajiştilor este esenţială pentru dezvoltarea turismului).  

Considerarea rezultatelor evaluării de mediu va permite o mai bună adresare faţă de 

nevoile de protejare a mediului înconjurător şi o îmbunătăţire a efectelor pozitive în urma 

implementării planului.  
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CAPITOLUL 3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI 

POSIBIL A FI AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PLANULUI – 

PROGNOZAREA IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR PROPUSE  

PRIN PUG ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU 
 

Din analiza obiectivelor prevazute în Planul Urbanistic General al comunei Bilbor, se 

poate aprecia că toate propunerile sunt în corelare cu prevederile legislației sectoriale (sănătate, 

transport, etc.) și cu prevederile legislației în domeniul protecției mediului și nu aduc atingere 

acestuia.  

Aplicarea măsurilor prevăzute în PUG limitează fenomenele de poluare și asigură baza 

dezvoltării durabile a comunei Bilbor. 

 

CARACTERISTICI ALE FACTORULUI DE MEDIU APĂ 

          

Apa reprezinta o resura naturala regenerabila, vulnerabila si limitata, element 

indispensabil pentru viata si pentru societate, materie prima pentru activitati productive, sursa de 

energie si cale de transport, factor determinant in mentinerea echilibrului ecologic. Apele fac 

parte integranta din patrimoniu public. Protectia, punerea in valoare si dezvoltarea durabila a 

resurselor de apa sunt actiuni de interes general. 

Gospodarirea apelor constituie ansamblu de lucrari, masuri si actiuni avand drept scop: 

asigurarea resurselor de apa nesesare desfasurarii activitatilor umane; prevenirea, combaterea si 

eliminarea efectelor actiunilor daunatoare asupra apelor, inclusiv masurilor de alarmare, de 

interventie si de refacere dupa producerea acestor efecte; conservarea resurselor de apa pentru 

generatiile viitoare; liminarea influentelor defavorabile ale activitatilor umane asupra apelor; 

mentiunea functiilor naturale ale apei. Directivele europene in domeniul calitatii apelor, 

transpuse integral in tara noastra, au ca scop: pastrarea calitatii corespunzatoare a apei, in 

vederea utilizarii, reducerea poluarii la surse, managementul durabil al apelor la nivelul bazinului 

hidrografic. 

 

Starea factorului de mediu „Apa” 

 

Depresiunea Bilbor este brazdata de apele raului Bistricioara si ale afluentilor lui.  

Raul Bistricioara izvoraste din zona de sud-est a Muntilor Calimani, de sub Vf. Paltinis 

(1495 m), de la altitudinea de aproximativ 1350 m; intre izvoare si Tulghes curge pe directia 

generala NV-SE, parcurgand si teritoriul comunei Bilbor, iar intre Tulghes si locul de varsare pe 

directia SV-NE ; Incepand din 1960 se varsa in apele lacului de acumulare Izvorul Muntelui. 

Regimul hidrologic este caracteristic raurilor de munte, cu debite reduse toamna si iarna 

si cu valori mai mari primavara si vara. In bazinul pe hidrografic Bistricioara, pe raza comunei 

Bilbor functioneaza una din cele 4 statii hidrometrice din bazin. 

 

Tabel 26 Date statie hidrometrica Bilbor 

Raul Statia hidrometrica Suprafata b.h. Fkm2 Alt. Med. b.h.H (m) 

Bistricioara Bilbor 80 1155 
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Tabel 27 Debite medii lunare si anuale la statia hidrometrica Bilbor 

Raul St. 

Hdm. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII aN 

Bistricoara Bilbor 0,37 0,41 0,83 1,88 1,66 1,45 1,19 0,96 0,76 0,65 0,60 0,58 0,95 

 

Din valorile de mai sus se constata ca scurgerea cea mai bogata se produce in luna aprilie, 

deoarece, alaturi de precipitatii, se adauga si apa provenita din topirea zapezilor de pe muntii 

inalti. De asemenea si in luna mai debitele sunt destul de ridicate. 

O caracteristica a scurgerii apei raului Bistricoara o constituie debitele din perioada de 

toamna-iarna, alimentate de un freatic bogat si fenomene de inghet mai slabe ca intensitate fata 

de raul vecin, Bistrita, datorita schimbului bogat de ape cu resursele subterane. Pe raul 

Bistricioara zapoarele sunt aproape inexistente. 

In ceea ce priveste scurgerea maxima aici se pot mentiona viituri generate de ploile 

torentiale din timpul verii, sau de ploile combinate cu topirea zapezilor din perioada de 

primavara. 

 

Tabel 28 Debite maxime inregistrate la statia hidrometrica Bilbor in bazinul Bistricioara 

Statia hidrometrica Qmaxim m3/s Data 

Bilbor 34,7 27.07.1981 

25,6 29.07.1991 

18,1 13.05.1996 

28,2 18.06.1998 

18,8 06.07.2007 

Din tabelul de mai sus se observa ca debitele maxime inregistrate in perioada de 

monitorizare nu au avut valori exagerate, cele mai mari inscriindu-se in probabilitatea de 

depasire de 50%. Acest lucru se datoreaza unui grad de torentialitate mai mic decat in zonele 

extracarpatice, infiltratiilor bogate in albii si formei alungite a bazinului hidrografic care face ca 

undele de viitura sa se compuna succesiv, din amonte spre aval. 

Cu toate acestea inundatii se pot produce din cauza morfometriei albiei minore, si a 

existentei unor sectoare cu pante reduse. De asemenea inundatii frecvente s-au mai produs pe 

afluenti prin debite mari si blocari ale albiilor acestora cu deseuri forestiere. 

Un rol important in producerea inundatiilor il reprezinta interventiile antropice asupra 

covorului vegetal forestier. Prin defrisari a crescut gradul de torentialitate al precipitatiilor. De 

asemenea, deseurile lemnoase din parchetele necuratate se acumuleaza in albii si produc blocaje 

si inundatii. 

Obiectivele aflate în zone de risc la inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice 

sunt identificate şi prezentate in cap IV sectiunea riscuri naturale. 

 
 

Apele subterane 

 

Apele freatice apar in diferite formatiuni geologice, care le determina gradul de 

mineralizare.  

 

Apele minerale de pe raza comunei Bilbor sunt catacterizate printr-un continut ridicat de 

C02,  cu valori de la 1,3 pana la 2m1 g/l si mineralizare totala de 3-7 g/l. Caracteristic pentru apa 

minerala din zona este si continutul ridicat de fluor, care depaseste celelalte ape minerale din 

regiune si din tara – 3,98 mg/l. Pe langa fluor, desi in cantitati mai mici, sunt prezente si 

continuturi de ioni de litiu, mangan, cupru, zin, brom, io, acid boric, radiu si radon. Majoritatea 
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apelor minerale din Bilbor contin radiu, cu valori mai mari decat celelalte din regiune. 

Majoritatea izvoarelor minerale se afla in partea vestica a depresiunii Bilbor, pe malul 

drept al raului Bistricioara, formand un areal relativ rastrans, pe malul stang gasindu-se in 

general izvoare de apa dulce. Izvoarele minerale apartin sectorului nordic al aureolei mofetice a 

eruptivului Caliman-Harghita. 

Pe teritoriul comunei Bilbor exista 14 izvoare de apa minerala analizate si cu posibilitati 

de captare si exploatare. Aceste ape sunt, in general, carbogazoase, bicarbonate, cu un continut 

ridicat de calciu si magneziu, unele fiind bogate in fluor, litiu, brom, iod, cupru, zinc, radiu si 

radon.  

Cele mai importante izvoare de apa minerala sunt : 

- Simion Lungu  

- Sestina 

- Iacobet 

- Truta 

- Raită 

- Valcanesti 

- Borkut 

- Huruba 

 

Unele ape minerale conțin hidrogen sulfurat (Vâlcănești), în timp ce altele sunt slab 

feruginoase (Borkut).  

 

 Tabel 29 Concentrații de HCO3 – (bicarbonat),  Ca2+ (calciu), Mg2+ (magneziu), 

CO2 (dioxid de carbon) (R. Pufulete, M. Dumitrescu, 1987) 

 Sursa 

de apă 

minerală 

Concentrația în mg/l 

HCO3 – Ca2+ Mg2+ CO2 Mineralizare 

totală 

Iacobeț 2772.2 466.5 151.3 1752.5 5602.1 

Vâlcănești 1911.7 468.5 55.0 1558.2 4197.1 

Raită 2956.0 148.5 525.0 1884.0 5978.2 

Șeștina 1827.1 299.3 103.1 177.3 4356.2 

 

 

Tabel 30 Concentrații de HCO3 – (bicarbonat),  Na+ (sodiu), Ca2+ (calciu), Mg2+ (magneziu), 

CO2 (dioxid de carbon) (R. Pufulete, M. Dumitrescu, 1987) 

Sursa de 

apă 

minerală 

Concentrația în mg/l 

HCO3 – Na+ Ca2+ Mg2+ CO2 Mineralizare 

totală 

Trută 2510.1 190.5 445.9 135.6 2239.4 5717.3 

Borkut 2099.2 57.0 410.2 121.2 1603.0 3788.4 

Huruba 3432.6 187.3 621.0 213.3 1601.0 4631.0 

 

 

Tabel 31 Debite izvoare minerale 

Sursa de apă minerală Debit (l/zi) 

Raită 4360 l 
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Borkut 5765 l 

Șeștina 12960 l  

 

Impactul asupra factorului de mediu apă este dat în principal de: 

- Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare pentru toți locuitorii 

comunei. 

- depozitarea în spatele curţilor, pe malul apei a resturilor menajere rezultate din 

gospodăriile oamenilor, aceasta constituind astfel un factor de risc în poluarea apelor din 

zona care în urma pătrunderii în pânza freatică determină apariţia nitraţilor în apă, 

constituind astfel un factor de risc în poluarea apelor din zonă. Din activităţile comunei, 

în special agrozootehnice, pot rezulta ape uzate care deversate (direct sau accidental) în 

apele din receptorii naturali din zona şi pot să le deterioreze calitatea. De asemenea şi 

apele menajere ale comunei (toate localităţile) constituie o sursă de poluare pentru apele 

din zonă. 

Impactul este redus în absenţa unor surse majore de poluare a apelor. 

Principala problema o reprezintă depozitarea necontrolată a deşeurilor pe malurile apelor 

curgătoare. Nu se poate face o evaluarea globală a impactului acestei poluări. 

Totuşi la ape mari o parte din deşeurile depozitate pot fi preluate de viitură. 

 

 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ - Alimentarea cu apa a comunei Bilbor 

 
Comuna Bilbor nu dispune de o reţea simplă de distribuţie a apei potabile. 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ – Canalizarea comunei Bilbor 

 

 Comuna Bilbor nu dispune de rețea de canalizare pentru colectarea apelor uzate 

menajere. 

 

 

 

PREVEDERILE PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI  

Bilbor  ÎN PRIVINŢA ALIMENTĂRII CU APĂ POTABILĂ și  CANALIZARE: 

 

Primaria comunei Bilbor isi propune, conform Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-

2027, să infiinteze si sa extindă rețeaua de alimentare cu apa si canalizare la nivelul întregii 

comune. Lungimea traseului si termenul de realizare se vor stabili la momentul elaborarii si 

aprobarii Studiului de fezabilitate. 

La momentul relizarii prezentului Raport, Studiul de fundamentare al Proiectului de 

alimentare cu apă și canalizare se află în lucru. 

 

- Lucrări prioritare  

Ca lucrări prioritare în domeniul alimentării cu apă potabila sunt următoarele:  

- Realizarea si extinderea reţelei de alimentare cu apă la toţi locuitori comunei 

- Contorizarea 100% a consumurilor de apă pentru populaţie şi agenţi economici; 
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- Lucrări de materializare şi menţinere a perimetrelor de protecţie sanitară;  

- Economisirea resurselor de apă prin evitarea pierderilor la transport şi distribuţie;  

- Extinderea capacităţilor instalate la sursă şi a reţelelor de distribuţie, după caz. 

 

Propuneri PUG – alimentare cu apă 

Prin prezentul Plan Urbanistic General s-a propus realizarea si extinderea reţelei de 

alimentare cu apă la nivelul tuturor străzilor din comună. 

Lungimea traseului si termenul de realizare se vor stabili la momentul elaborarii si 

aprobarii Studiului de fezabilitate. 

 

Propuneri PUG – canalizare 

Prin prezentul Plan Urbanistic General s-a propus realizarea si extinderea reţelei de 

canalizare la nivelul tuturor străzilor din comună. 

Lungimea traseului si termenul de realizare se vor stabili la momentul elaborarii si 

aprobarii Studiului de fezabilitate. 

 

- Condiţie obligatorie: 

Se vor respecta distanţele reglementate prin ORDINUL nr. 119 din 4 februarie 2014 

pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al 

populatiei cu privire Norme de igiena referitoare la aprovizionarea cu apa a localitatilor 

 

Sistemele de aprovizionare cu apa a localitatilor trebuie sa fie autorizate si sa furnizeze 

apa potabila în cantitatea necesara si de o calitate care sa respecte prevederile legale în vigoare, 

astfel încât sa nu afecteze starea de sanatate a consumatorilor. 

Apa de suprafata sau de profunzime, folosita ca sursa pentru sistemele de aprovizionare 

cu apa a localitatilor, trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: 

− calitate corespunzatoare categoriei de folosinta într-un procentaj de 95% din numarul 

analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic; 

− debitul necesar asigurarii unei distributii continue, avându-se în vedere variabilitatile zilnice 

si sezoniere ale cererilor de apa si tendinta de dezvoltare a localitatii (populatie, edilitar). 

Distribuitorul/producatorul are sarcina de a asigura cantitatea minima de apa necesara pe 

zi pentru un locuitor, care este de 50 I. Cantitatea este estimata numai pentru acoperirea 

necesarului fiziologic, igienei individuale si prepararii hranei. 

În situatii de calamitati naturale, autoritatile publice locale trebuie sa asigure populatiei 

care nu are acces la apa potabila o cantitate minima de 5 l/persoana/zi de apa potabila. 

Sursa de apa folosita pentru aprovizionarea cu apa a localitatilor trebuie sa fie protejata 

împotriva tuturor activitatilor poluatoare prin perimetre de protectie sanitara si prin controlul 

activitatilor poluante din teritoriul aferent, conform prevederilor legale în vigoare. Stabilirea 

perimetrelor de protectie sanitara se face individualizat pentru fiecare sursa, pe baza studiului de 

specialitate, în conformitate cu standardele în vigoare si cu legislatia din domeniu în vigoare. 

Sursele de apa de profunzime (izvoare captate sau foraje) trebuie sa fie amplasate si 

construite pe terenuri nepoluate agricol sau industrial, sa fie protejate contra siroirilor de ape si 

împotriva inundatiilor. Zona de extractie trebuie sa fie protejata sanitar, în conformitate cu 

normele legale în vigoare, astfel încât sa se previna accesul public si al animalelor. De asemenea, 

zona trebuie sa fie prevazuta cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei în sezoanele cu 

precipitatii atmosferice. 

Sursele de apa de suprafata trebuie sa fie protejate de activitatile poluatoare, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Administratia locala sau administratorul sursei de apa va avertiza, în scris, proprietarii 

terenurilor pe care se afla zonele de protectie sanitara asupra restrictiilor de utilizare a acestora. 
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În situatia în care exista obiective economico-sociale riverane sursei de suprafata sau 

sursa este folosita pentru o durata lunga de timp pentru un anumit scop si astfel se creeaza 

imposibilitatea asigurarii perimetrelor de protectie sanitara, se admite reducerea acestora la 

regimul sever de protectie sanitara si se adapteaza tehnologia de tratare a apei în consecinta. 

Tehnologiile de tratare a apei trebuie proiectate, în functie de conditiile specifice fiecarei 

surse, luându-se în considerare calitatea si natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie 

sa fie protectia consumatorilor fata de germeni patogeni si substante chimice cu risc pentru 

sanatatea umana. 

Instalatiile de tratare a apei de suprafata trebuie sa parcurga urmatoarele etape, dupa caz: 

− îndepartarea suspensiilor prezente în apa, prin sedimentare; 

− folosirea unor substante cu rol de coagulanti pentru conglomerarea suspensiilor, ramase dupa 

sedimentarea apei; 

− filtrarea apei, prin care se reduc suspensiile foarte fine, continutul de germeni, dar si o parte 

din substantele organice din apa; 

− dezinfectia, prin care sunt distrusi germenii patogeni, iar cei saprofiti sunt adusi la conditiile 

de potabilitate, conform legislatiei în vigoare. 

În functie de calitatea apei la sursa se vor introduce si alte etape de tratare a apei, astfel 

încât sa se asigure calitatea apei potabile conform prevederilor legale în vigoare. 

Reteaua de distributie a apei trebuie sa asigure regimul continuu, cantitatea necesara si sa 

nu permita contaminarea exterioara. 

Proiectarea retelelor de distributie trebuie sa tina seama de topografia, amplasarea si 

marimea localitatii. 

Rezervoarele de apa (îngropate sau aeriene) vor fi astfel proiectate si realizate încât sa nu 

permita contaminarea exterioara. 

Se folosesc numai echipamente, produse, materiale, substante chimice sau amestecuri 

utilizate în contact cu apa potabila avizate sanitar, conform prevederilor legale în vigoare. 

Localitatile trebuie sa dispuna de rezerve de apa potabila pentru acoperirea minimului 

necesar pentru o perioada de 12 ore de întrerupere a aprovizionarii cu apa potabila. 

Proiectarea instalatiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de înmagazinate si a retelelor de 

distributie trebuie sa prevada posibilitatea de evacuare a apelor de spalare si accesul pentru 

recoltarea de probe, în vederea efectuarii monitorizarii de control si a celei de audit a calitatii 

apei potabile. Spalarea, curatarea si dezinfectia periodica si, ori de câte ori este necesar, a 

instalatiilor de tratare, a rezervoarelor de înmagazinai si a retelei de distributie sunt obligatorii. 

Materialele si substantele de curatare si dezinfectie trebuie sa aiba aviz/autorizatie emis/emisa de 

Comisia Nationala pentru Produse Biocide si sa se utilizeze conform instructiunilor. 

Exploatarea si întretinerea sistemelor de tratare, înmagazinare si distributie a apei 

potabile si controlul calitatii apei produse revin producatorilor/distribuitorilor de apa potabila. 

Monitorizarea calitatii apei potabile va fi efectuata conform prevederilor legale în 

vigoare. 

 
- Condiţie obligatorie: 

- Se vor respecta distanţele reglementate prin ORDINUL nr. 119 din 4 februarie 2014 

pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al 

populatiei cu privire la stabilirea zonei de protecţie pentru staţiile de epurare: 

o Statii de epurare a apelor uzate: - 300 m 

o Statii de epurare de tip modular (containerizate): - 100 m 

o Statii de epurare a apelor uzate industriale: - 300 m 

o Paturi de uscare a namolurilor: - 300 m 

o Bazine deschise pentru fermentarea namolurilor: - 500 m 
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CARACTERISTICI ALE FACTORULUI DE MEDIU AER 

 

Date privind clima şi topoclima 

Se evidentiaza un topo-climat specific depresiunilor intramontane, caracterizat prin 

frecventa mare a inversiunilor termice de iarna si nocturne, facand parte din regiunile cu 

temperaturile cele mai scazute ale tarii. 

Valorile temperaturii medii anuale sunt cuprinse intre 7-8°C. 

Cantitatea medie anuala a precipitatiilor este puternic influentata de pozitia teritoriului 

fata de traseul maselor de aer. In zona de depresiune a comunei Bilbor, cantitatea de precipitatii 

inregistreaza o medie anuala de 600-650 mm. 

 

Schimbări climatice  

 

Prin Legea nr. 3/2001 România a ratificat Protocolul de le Kyoto, anagajându-se să 

reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 8% în perioada 2008-2012, comparativ cu anul de 

referinţă 1989. Dinamica acestor emisii în intervalul de timp scurs din anul 1989 a cunoscut un 

trend descendent în intervalul 1989 – 1999 (o scădere a emisiilor cu ~50% faţă de anul 1989) 

datorat în principal declinului activităţilor economice, urmat de o tendinţă de creştere a emisiilor 

în intervalul 2000 – 2004, reflectând dezvoltarea economică din această perioadă, şi o uşoară 

tendinţă de scădere în utimii ani, datorată îmbunătăţirilor tehnologice. Estimările făcute până în 

prezent, pe baza acestei tendinţe de creştere a emisiilor gazelor cu efect de seră, indică ca fiind 

foarte probabilă îndeplinirea ţintei stabilite pentru 2012.  

La nivel naţional, cea mai mare contribuţie la emisiile totale de gaze cu efect de seră o 

deţine dioxidul de carbon (71.39% - valoarea medie 1989 - 2007), urmat de CH4 (17.33% - 

valoarea medie 1989 - 2007) şi N2O (10.7% - valoarea medie 1989 - 2007).  

Estimarea impactului schimbărilor climatice asupra României s-a realizat printr-un studiu 

al Academiei Române, în care s-au selectat diferite Modele de Circulaţie Generală a atmosferei, 

care reflectă cel mai bine condiţiile din ţara noastră. Conform rezultatelor generate de aceste 

modele, în condiţiile dublării concentraţiei dioxidului de carbon în atmosferă, se aşteaptă pentru 

deceniile următoare o creştere a temperaturii medii globale cuprinsă între 2,4 şi 7,4˚C. Impactul 

schimbǎrilor climatice se reflectă în: creşterea temperaturii medii cu variaţii semnificative la 

nivel regional, diminuarea resurselor de apă pentru populaţie, modificarea ciclului hidrologic, 

sporirea suprafeţelor aride, modificări în desfăşurarea anotimpurilor, creşterea frecvenţei şi 

intensităţii fenomenelor climatice extreme, reducerea biodiversităţii etc.  

Pentru România, modificarea condiţiilor climatice regionale şi locale influenţează 

ecosistemele, aşezările umane şi infrastructura. Evenimentele meteorologice extreme (furtuni, 

inundaţii, secete) sunt tot mai frecvente, iar pagubele produse de acestea sunt semnificative. 

Predicţiile bazate pe efectele schimbărilor climatice globale arată o creştere a frecvenţei de 

apariţie a evenimentelor meteorologice extreme.  

Efectele schimbărilor climatice se manifestă în mediul rural, dar şi urban prin afectarea 

negativă a producţiei agricole, dar şi a biodiversităţii. S-a pus de asemenea în evidenţă faptul că, 

datorită creşterii temperaturilor şi scăderii volumului precipitaţiilor, în zonele împădurite joase şi 

deluroase se va înregistra în anii următori o scădere considerabilă a productivităţii pădurilor.  

 

Surse şi poluanţi generaţi 

Activităţile desfăşurate pe teritoriul COMUNEI BILBOR, JUDEŢUL HARGHITA şi 

care pot avea un impact potenţial asupra factorilor de mediu se încadrează în patru mari domenii: 
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- activităţi social – culturale; 

- activităţi economice şi prestări servicii; 

- activități industriale; 

- activităţi specifice desfăşurate în gospodăriile populaţiei şi anexele 

acestora; 

- activităţi diverse. 

 

Din activităţile menţionate sunt identificate şi caracterizate următoarele surse de poluanţi 

atmosferici: 

▪ surse organizate, staţionare şi temporare de poluare: coşurile sobelor prin 

care se pot evacua în atmosfera gaze de ardere, pulberi. În urma arderii, 

efluenţii gazoşi pot conţine în principal bioxid de carbon, monoxid de 

carbon, oxizi de azot, hidrocarburi, etc. funcţie de combustibilul utilizat 

(lemn de foc si carbune); 

▪ surse organizate, staţionare şi temporare de poluare: activitate industriala 

– S.C. AQUA BILBOR S.R.L. (Producția de băuturi răcoritoare 

nealcoolice, producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate): monoxid 

de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot, pulberi. 

▪ surse mobile (trafic): gazele de esapament; surse difuze de poluare pot 

aparea în zona exploatării şi prelucrării lemnului, zona unităţilor 

industriale, zona căilor de comunicaţie şi transport, zona construcţiilor 

tehnicoedilitare, gospodărire comunală şi cimitire; 

 

Circulaţia vehiculelor rutiere – generează emisii de noxe de la arderea combustibililor 

(eşapament), de tipul: NOx, metale grele, pulberi, CO, C02, etc 

Circulaţia vehiculelor pe drumuri publice şi de exploatare genereaza pulberi 

Arderea combustibililor gazoşi, solizi, lichizi, biomasă, utilizaţi în sectorul rezidenţial şi 

similar genereaza pulberi, NOx, S02, CO, C02, NMVOC, metale grele, etc. 

Cultivarea şi fertilizarea terenurilor şi managementul produselor recoltate, fenerează 

pulberi, NH3, NO. 

Gestionarea gunoiului de grajd, generază NH3, NMVOC, N02 

Desraşurarea lucrărilor de construire / demolare, generează pulberi 

 

Sunt necesare unele măsuri punctuale:  

➢ la arderea deşeurilor în gospodăriile populaţiei să nu fie arse ambalaje sau alte materii şi 

materiale (recipienţi din plastic, obiecte din cauciuc s.a.) care să emane în atmosfera 

substanţe toxice, periculoase. 

➢ In perioada caldă a anului depozitarea de materii organice poate creea inconfort prin 

emisia de substante urât mirositoare (amoniac, hidrogen sulfurat s.a.),  de aceea este 

necesară ( iar PUG-ul prevede) delimitarea si amenajarea unui depozit temporar pentru 

deşeurile animaliere.  

 

Sectorul industrial este reprezentat de – S.C. AQUA BILBOR S.R.L. (Producția de 

băuturi răcoritoare nealcoolice, producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate).  

Concentratiile si debitele masice de poluanti admise la evacuarea in mediu – 

conform autorizatiei de mediu: 

Emisiile sub forma de pulberi rezultate din intreaga activitate desfasurata pe amplasament 

nu trebuie sa depaseasca 50 mg/mc la un debit  masic de ≥ 0,5 kg/h. 
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Concentratiile maxime de poluanti evacuati prin gazele de ardere nu vor depasi valorile 

limita preventive de emisie stabilite prin Ord. nr. 462/1993 emis de Ministerul Apelor, Padurilor 

si Protectiei Mediului, anexa nr.2 si anume: 

- Pulberi          : 5 mg/mcN 

- Monoxid de carbon (CO) : 100 mg/mcN 

- Oxizi de sulf  :  35 mg/mcN 

- Oxizi de azot : 350 mg/mcN, la un continut de 3% volum oxigen al efluentului gazos.  

 

Concentratii maxime admise pentru apa uzata 

Concentratiile maxime de poluanti in apele uzate epurate – inainte de evacuarea 

acestora in emisar (paraul Sestina) – se vor incadra in valorile prescrise prin autorizatia de 

gospodarire a apelor, tinant cont de prevederile Anexeo nr.3 a Hotararii Guvernului 

Romaniei nr. 188/2002, modificata si completata prin HG nr. 352/2005 – Normativ privind 

stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti ai apelor uzate industriale si orasenesti la 

evacuarea in receptorii naturali, NTPA – 001/2005. 

Apele uzate manjere rzultate de la grupurile sanitare sunt epurate cu ajutorul microstatiei 

de epurare proprie AS-Variocoomp K si sunt evacuate in paraul Sestina. 

Apele uzate menajere de la sala de mese sunt preepurate cu ajutorul unui separator de 

grasimi tip AS-FAKU, apoi sunt trecute prin microstatie de epurare tip AS-VARIOcompK si 

evacuate in paraul Sestina. 

Apele uzate tehnologice rezultate din fazele de spalare ale buteliilor de PET, sunt 

evacuate intr-un bazin de decantare si neutralizare din beton armat cu dimensiunile de 

7,5m*2,6m*2,75m cu volum util de V=20 mc. Dupa procesul de decantare si neutralizare, apa 

epurata este evacuata in paraul Sestina. 

Apele pluviale de pe acoperisuri si de pe suprafata platformelor betonate din incinta 

fabricii sunt colectate printr-o retea de canalizare pluviala si epurate cu ajutorul unui separator de 

hidrocarburi tip AS-TOP 100RCk/ER/PPn, dupa care impreuna cu apele epurate provenite de la 

microstatia de epurare si apele tehnologice epurate sunt evacuate in paraul Sestina. 

Operatorul S.C. AQUA BILBOR S.R.L. va raporta date autoritatii pentru protectia 

mediului, periodic, conform prevederilor din autorizatia de mediu. 

 

PREVEDERILE PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI  

BILBOR  ÎN PRIVINŢA ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII AERULUI: 

 
Presupunem ca este posibil ca în viitor pe teritoriul COMUNEI Bilbor, JUDEŢUL 

HARGHITA să se dezvolte obiective cu activităţi noi şi care, ar putea constitui surse de poluare 

pentru aer. 

Natura şi gradul de dezvoltare a acestor obiective, precum şi dinamica creşterii 

economice nu se cunosc, dar se impun măsuri care să diminueze poluarea aerului prin: 

• respectarea legislaţiei pe linie de mediu existentă, astfel încât viitoarele obiective să nu 

functioneze decât în baza acordului de mediu obţinut prin evaluarea impactului asupra 

mediului; 

• obiectivele existente să fie supuse reevaluarii din punct de vedere al emisiilor obţinându-

se de către acestea autorizaţia de mediu, eventual reautorizarea pentru cele care dispun 

deja de acest document; 

• orientarea în viitor pentru implementarea de tehnologii cu potential redus de poluare sau 

nepoluante; 
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• la amplasarea în teritoriu a obiectivelor trebuie să se ţina cont şi de faptul că unele dintre 

condiţiile mediului geografic local pot asigura procesele de autoepurare naturală a 

aerului. 

 

Fenomenele meteorologice care pot influenţa nivelul de poluare al comunei sunt: 

-  curenţii de aer (vânturile) au un caracter puternic depoluator la viteze > 3 m/sec.; 

- calmul atmosferic înregistrează o frecvenţa medie anuală de aprox. 31% şi favorizează 

stagnarea noxelor atmosferice în jurul surselor de emisie; 

- inversiunile termice, însoţite de stări de calm atmosferic, ceaţa şi depuneri de 

chiciura, sunt mai frecvente şi au o intensitate mai mare iarna, în condiţiile stratificării aerului 

rece deasupra culoarului de vale. Aparitia unor astfel de situatii meteosinoptice pot favoriza 

stagnarea noxelor atmosferice în jurul surselor de emisie. 

 

1. îmbunătăţirea sistemului de colectare a deşeurilor menajere de la populaţie;  

2. se va stabili amplasamentul pentru depozitare cadavre tip PROTAN . 

3. In vederea realizarii de minimul necesar de 26 mp de spatiu verde pe cap de 

locuitor se propune realizarea de spaţii verzi de protecţie între zonele de locuit şi 

unităţile economice, care să absoarbă noxele,  în lăţime de 10 m, precum şi spaţii 

verzi de aliniament în lungul arterelor importante, în lăţime minimă de 5 m.  

Respectarea prevederilor legislative în vigoare: 

- Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa 

- Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător (publicată în Monitorul Oficial nr. 

452/28.06.2011)  

- Legea nr. 271/23.06.2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere 

pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la 

Gothenburg la 1 decembrie 1999 (publicată în Monitorul Oficial nr. 470/01.07.2003). 

-  

CARACTERISTICI ALE FACTORULUI DE MEDIU SOL 

Conditii pedogeografice locale 

 

Substratul petrografic, climatul specific și vegetația au avut o puternică influență în 

procesul de formare și în evoluția fiecărui tip de sol. 

Condițiile climatice din zona, au constituit un factor important în procesul de solidificare 

atât prin acțiune directă, cât și indirectă. 

In zona dealurilor si a depresiunilor intramontane din judetul Harghita sunt raspandite 

solurile argiloaluvionare brune si podzolice, soluri litomorfe (randzine) hidromorfe si de lunca. 

In zona depresiunii Bilbor predomina districambislourile (soluri brun acide). In Mlastina 

Dobreanu si Mlastina de la Pârâul Rușilor se remarca turba, care datorita gradului sau avansat de 

descompunere poate fi folosita in balneoterapie. 

 

Surse de poluare a solurilor 

Se pot considera surse de poluare a solului următoarele activităţi desfăşurate pe raza 

comunei:  

- zona căilor de comunicaţie şi transport;  

- zona construcţii tehnico-edilitare;  

- gospodărire comunală şi cimitire;  

- zona instituţii şi servicii de interes public şi gospodării individuale;  
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- activităţi în domeniul industriei, agriculturii şi serviciilor.  

 

Identificarea şi caracterizarea surselor de poluanţi ai solului: 

 colectarea, depozitarea deşeurilor solide provenite de la toate activităţile, în spaţii neamenajate 

pentru acest scop (în gospodăriile individuale); 

 activităţile din agricultura prin aplicarea necontrolată şi în exces de îngrăşăminte chimice. 

 

Funcţie de natura substanţei şi de gradul său de agresivitate asupra solului, de cantitatea 

şi timpul de staţionare pe sol, de gradul de înclinare a terenului, de proprietăţile fizice ale solului 

(permeabilitate, porozitate, granulometrie) efectul poate fi mai mare sau mai mic. 

 

 

PREVEDERILE PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI  

COMUNEI BILBOR, ÎN PRIVINŢA PROTECŢIEI SOLULUI 

 

Prin realizarea obiectivelor din PUG COMUNEI Bilbor şi a priorităţilor, prin asigurarea 

unei funcţionări normale a unităţilor, dar mai ales prin asigurarea colectării selective şi 

depozitarea controlată a deşeurilor şi prin înfiinţarea unui serviciu de colectare şi transport a 

deşeurilor urbane la staţia de transfer, considerăm ca impactul asupra solului se va reduce. 

Datorită antropizării au fost posibile modificări în activitatea biologică a solurilor, a 

calităţii, vulnerabilităţii şi rezistenţei acestuia. 

Intrucât îngrăşămintele chimice se folosesc, după 1989, pe scara mult mai redusa 

prezenţa unor compuşi chimici remanenţi în sol poate fi considerată doar ca o ipoteza. 

Utilizarea îngrăşămintelor organice pe terenurile localnicilor nu prezintă probleme majore 

privind riscul de poluare a solurilor.  

 

Amplitudinea acesteia depinde foarte mult de relaţia dintre: 

1. natura şi cantitatea substanţei, conditiile exterioare (care pot amplifica procesul de 

transfer a substanţei pe profilul de sol), caracteristicile solului şi durata de persistenţă a 

substanţei pe sol. 

Pentru evitarea si reducerea poluarii solului sunt necesare următoarele: 

2. identificarea zonelor afectate de eroziunea terenurilor şi stabilirea unor măsuri de 

diminuare a impactului în baza unor studii de specialitate; 

3. conformarea la legislaţia în vigoare în ceea ce priveste gestionarea deşeurilor; 

4. practicarea unei agriculturi ecologice conform CODULUI DE BUNE PRACTICI 

AGRICOLE. 

GESTIUNEA DEŞEURILOR 

 

Gestiunea deşeurilor în România este reglementată prin: 

o Ordonanța de urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind Regimul 

Deșeurilor care abrogă și înlocuieste Legea nr. 211 din 28 

noiembrie 2011 privind Regimul Deșeurilor 

Aceasta transpune Directiva 2008/89/CE (Directiva Cadru a Deseurilor) 

 

 
Din activităţile desfăşurate pe teritoriul COMUNEI BILBOR,  JUDETUL 

HARGHITA  rezulta următoarele tipuri de deşeuri: 
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- din zona gospodăriilor individuale în care se cresc animale pot rezulta dejectii solide, 

cadavre de animale, materialul folosit ca pat pentru animale şi păsări (talas, rumegus), deşeuri 

metalice şi nemetalice, de mase plastice, uleiuri uzate, resturi de plante, ambalaje diverse 

(hârtie, metalice, material plastic), pot rezulta de asemenea deşeuri agrochimice cu conţinut de 

substanţe periculoase; 

- din zona instituţiilor şi serviciilor de interes public pot rezulta în general deşeuri 

solide (metalice, nemetalice, hârtie, lemn, uleiuri uzate, anvelope, acumulatori, deşeuri textile). 

Mai pot rezulta deşeuri din activitatea de ocrotire a săntăţii umane sau din activităţi veterinare, 

deşeuri municipale, etc. 

- din zona căilor de comunicaţie şi de transport pot rezulta deşeuri de cuvertura 

asfaltică în urma deteriorării şi reparaţiei drumurilor, pamânt contaminat, infiltrarea apelor 

meteorice în sol. 

- din zona de agrement nu rezulta deseuri specifice în afara celor urbane; 

- din zona construcţiilor tehnico-edilitare pot rezulta deşeuri de natura diversă 

însoţite de emisii, etc. 

- din zona gospodării comunale şi cimitire pot rezulta deşeuri de natura diversă, solide. 

- din zona unitatilor industriale – AQUA BILBOR S.R.L.: Deseurile rezultate in urma 

activitatii sunt colectate selectiv.  

 

Tabel 32 Deseuri produse – AQUA BILBOR S.R.L. 

Cod 

deseu 

Denumire 

deseu 

Sursa 

generatoare 

Cantitate UM Operatiune 

valorificare/ 

eliminare 

Cod 

operatiune 

Denumire operatiune 

20 03 01 Deseuri 

municipale 

amestecate 

Personal 60 Mc/an Eliminare D5 Depozitarea in 

depozite special 

amenajate 

15 01 01 Hartie, 

carton 

Productie 3000 Kg/an Valorificare R12 Schimb de deseuri in 

vederea efectuarii 

oricareia dintre 

operatiile numerotate 

de la R1 la R11 

15 01 02 Material 

plastic 

Productie 5000 Kg/an 

15 01 03 Lemn Ambalare 1 To/an 

 

 

SITUATIA EXISTENTA 

 

Cimitirele de pe raza comunei Bilbor nu au delimitate clar zonele de protecţie 

sanitară. În comuna Bilbor nu există propuneri pentru extinderea cimitirelor existente sau 

pentru înfiinţarea unuia nou. 

Situaţia existentă prevede un singur cimitir, în jurul Bisericii de lemn Sf. Nicolae din 

localitatea Bilbor. 

Comuna Bilbor face parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “S.M.I.D. 

Harghita”. Asociaţia a fost constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, 

exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor – 

colectare, transport, sortare, tratare, depozitare şi valorificare a deşeurilor municipale. 

Comuna Bilbor apartine Zonei de Nord alaturi de Gheorgheni, Toplița, Borsec, Ciumani, 

Corbu, Ditrău, Gălăuțaș, Joseni, Lăzarea, Remetea, Sărmaș, Subcetate, Suseni, Tulgheș, Vărșag 

si Voșlobeni. Deseurile colectate din aceasta zona vor fi transportate la Centrul de mangement 

integrat al deșeurilor Remetea. Deseurile reziduale se colecteaza separat in pubele si cele 
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reciclabile in saci galbeni, in sistem “din poarta in poarta”. Deseurile din sticla se colecteaza in 

containere separate amplasate in spatii publice. 

 

Colectarea si transportul deseurilor menajere se face de catre operatorul de salubrizare 

autorizat ANRSCUP – S.C. F&G ECO S.R.L. Deseurile sunt colectate de la locuitori din poarta 

in poarta, de patru ori pe luna. 

Contractul de salubrizare are ca obiect colectarea, transportul şi depozitarea de către 

operator în rampa autorizată a deşeurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a 

celor cu regim special, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 

In zona comunei cat si in vecinatatea ei nu exista instalatii pentru eliminarea deseurilor de 

origine animala. Prin intermediul unui operator autorizat de tip PROTAN, se efectueaza 

transportul cadavrelor animalelor provenite din gospodariile locale, sau al celor gasite moarte pe 

teritoriul administrativ al comunei. 

Depozitul de deseuri neconform din cadrul comunei Bilbor si-a sistat activitatea in anul 

2009, inchiderea acestuia avand loc conform proiectului „Lucrari de inchidere simplificata si de 

reecologizare a depozitului mic de deseuri nepericuloase, localitatea Bilbor”. Locatia acestuia a 

fost delimitata si reprezentata pe planuri. 

 

Situaţia existentă nu prevede zone de picnic în cadrul comunei Bilbor.  

Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de aplicare al 

acesteia, incluse în registrul spaţiilor verzi ale comunei vor fi administrate şi protejate în 

conformitate cu prevederile legale. 

 

 

PREVEDERILE PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI  

BILBOR  ÎN PRIVINŢA GESTIUNII DEŞEURILOR 

 

 Conform Planului judetean de gestionare a deseurilor se impune implementarea unor 

sisteme de gestiune integrata a deseurilor urbane la nivelul intregului judet. 

Alegerea modalitatii practice de pre-colectare si colectare a deseurilor de catre populatie  

reprezinta schema generala de functionare a sistemului de gestionare a deseurilor solide municipale 

si se bazeaza pe necesitatea conformarii cu urmatoarele principii de proiectare a sistemului: 

- obligativitatea controlului asupra intregului flux de deseuri generate; 

- dezvoltarea gradului de constientizare a publicului cu privire la o cresterea graduala a 

pre-colectarii selective, dar nu mai tarziu de 2007 – in zonele in care nu a existat un 

sistem de colectare este foarte dificila implementarea intr-o perioada scurta de timp a 

unui sistem viabil de colectare selectiva a deseurilor. 

Administraţia publică local joacă un rol important în activitatea de gestiune a deşeurilor – 

colectare, colectare selectivă, transport, prelucrare, eliminare finală. În urma descompunerii 

deşeurilor de natura organică, se degajă mirosuri dezagreabile, iar curenţii atmosferici antrenează 

din depozitele de gunoi particule solide de diverse dimensiuni care, prin depunere ulterioară pe sol 

şi plante, favorizează şi accentuează fenomenul de poluare. 

Un aspect important în gestionarea deşeurilor este constituit de managementul deşeurilor 

electrice şi electronice DEE, astfel încât este necesară promovarea reciclării deşeurilor la nivel 

local, şi reutilizarea deşeurilor la nivel local, şi reutilizarea deşeurilor provenite din urma 

demolărilor sau reparaţiilor din construcţii şi un numai. 
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Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să înfiinţeze sistemele de colectare 

separată şi să se implice în instruirea populaţiei privind condiţiile de mediu, impactul deşeurilor 

asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unităţile de învăţământ pe care le gestionează. 

Operatorii vor asigura condiţiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu 

informarea şi conştientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deşeuri care se depun în 

recipientele de colectare. 

Cimitirele  se vor gospodări sub controlul administraţiei locale şi se vor înfiinţa zone de 

protecţie sanitară de 50 m (conform Ord. 119/2014) si 100 m în cazul înfiinţărilor de cimitire noi 

(H.G. 741/2016). 

 

Pentru comuna Bilbor soluţia de gestionare a deşeurilor menajere o constituie participarea la 

programul judeţean integrat de precolectare selectivă şi transmitere către punctele de preluare 

stabilite.  

Recomandăm amplasarea unor platforme de depozitare a gunoiului animalier în zona fermelor 

(platformă gunoi grajd). Aceasta va fi prevăzută cu zona de protecţie sanitară de minim 500 m faţă 

de ultima locuinţă sau 1000 m în cazul dejecţiilor porcine. 

Se recomandă şi înfiinţarea unui centru temporar de colectare a deşeurilor de origine 

animalieră cu camera frigorifică, prevăzut cu sursă de alimentare cu apă şi evacuare a apei uzate 

într-un bazin vidanjabil, energie electrică în care vor fi depuse cadavrele de animale până la 

ridicarea acestora de către un operator autorizat si inregistrat, conform Regulamentului CE 

1069/2009, 142/2011.  

Amplasarea platformei de gunoi grajd și a centrului temporar de colectare a deșeurilor 

de origine animalieră cu cameră frigorifică este propusă şi reprezentată pe planuri impreuna cu 

zona de protectie conformă. Acestea sunt propuse spre amplasare în aceeași zonă (partea de S-E a 

UAT-ului, in extravilan) – teren public aflat în proprietatea Primariei comunei Bilbor. Zona de 

protectie aferenta acestor obiective va fi studiată prin P.U.Z. 

 

În zonele agroindustriale sau de prestãri servicii, deseurile care rezultă din procesul tehnologic 

se vor colecta intr-un depozit propriu din incinta si acestea se vor recicla sau distruge in baza unor 

tehnologii specifice  (contract cu firme specializate), asa fel incât sa nu polueze subsolul, solul, 

apele sau aerul. 

 

Titularul activitatii AQUA BILBOR S.R.L. are obligatia de a realiza evidenta 

gestiunii deseurilor rezultate in urma activitatii desfasurate si in urma colectarii deseurilor 

de ambalaje de lemn, conform Autorizatiei de mediu Nr. 16 din 24.02.2021. 

Evidenta gestiunii deseurilor tinuta conform modelului prevazut in anexa nr.1 la 

H.G. nr. 856/2002 si conform art. 49 alin (1) al Legii nr. 211/2011 va fi transmisa anual 

catre A.P.M. Harghita pana cel tarziu la data de 31/03 a fiecarui an pentru anul precedent. 

 

 
Respectarea prevederilor legislative pentru sol subsol, în vigoare: 

1. HG nr. 1408 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului publicat in MO 

nr. 802 / 23.XI.2007 - Partea I  

2. HG nr. 1403 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate 

publicat în MO nr. 804 / 26.XI.2007 - Partea I 

 

Respectarea prevederilor legislative pentru gestiunea deşeurilor,  în vigoare: 

 

− LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor  

− HOTĂRÂRE nr. 1470 din  9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a 

deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor 
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− HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase 

1. Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare 

2. HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor  

3. HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 

transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului 

4. HOTĂRÂRE nr. 1292 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

349/2005 privind depozitarea deşeurilor 

5. ORDIN nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor 

6. ORDIN  nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor 

7. ORDIN  nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare 

de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de 

deşeuri 

8. ORDIN  nr. 775 din 28 iulie 2006 pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile 

municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 

9. Directiva Consiliului nr. 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează 

nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare 

10. ORDIN nr. 344/708 din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în 

special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură   

11. ORDIN nr. 27 din 10 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul 

comunitar de mediu 
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CAPITOLUL 4. ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU RELEVANTĂ 

PENTRU PUG 

PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU P.U.G. 

 

 

Aspect de mediu 

 

 

Probleme de mediu relevante pentru P.U.G.  

 

 

Apa 

 

- Neracordarea locuinţelor la un sistem de alimentare centralizat 

cu apă potabilă şi canalizare  

- Inexistenţa unui sistem centralizat de canalizare şi epurare a 

apelor uzate menajere pentru toţi locuitorii comunei. 

- Nemarcarea tuturor zonelor de interdicţie sanitară cu regim 

sever  

- Nemarcarea zonelor de protecţie sanitară pe principalele cursuri 

de apă  

- Nemarcarea zonelor de protecţie sanitară în imediata vecinătate 

a fântânilor  

- Inexistenţa sistemelor de colectare a apelor pluviale şi 

deversarea lor in rigole si de acolo, mai departe, în corpurile de 

apă de suprafaţă  

 

Aerul 

 

Calitatea aerului este, în general una bună, agenţii economici nefiind 

poluatori principali.  

Se identifică poluarea aerului cu particule în suspensie şi noxe din 

cauza circulaţiei pe drumuri nemodernizate a vehiculelor de mare tonaj.  

 

Solul 

 

S-au identificat, pe teritoriul comunei, areale cu soluri degradate 

datorită acţiunii agenţilor externi (rigole, ravene, alunecări de teren).  

Poluarea solului prin depozitarea necontrolată a dejecţiilor provenite 

din creşterea animalelor şi depozite menajere.  

− colectarea deşeurilor in sistem selectiv.  

 

Sănătatea populaţiei 

 

 

- Neinstituirea de limite de protecţie sanitară în jurul cimitirelor 

 

Căile de comunicaţie - Terenurile agricole din zonele de risc necesită măsuri 

ameliorative.  

Zonarea teritorială 

 

- Teritoriul administrativ este diferenţiat în funcţie de destinaţia 

principal a terenurilor şi în conformitate cu necesităţile 

populaţiei.  

- Zonificarea propusă asigură un acces mai bun la infrastructura 

de servicii a localităţii.  

 

Peisaj 

- Se constată o insuficienţă a spaţiilor plantate destinate 

agrementului şi sportului. 

Conştientizarea 

publicului în luarea 

deciziilor privind 

mediul 

- Implementarea legislaţiei de mediu europene face necesară o 

vastă campanie de informare a populaţiei, a tuturor categoriilor 

de vârstă sau pregătire, privind obligaţiile administraţiei publice 

locale, a persoanelor fizice şi juridice de a menţine un mediu 

curat, nepoluat. 

- Populaţia trebuie implicata în acţiuni de protecţie a mediului. 
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CONSERVAREA PARIMONIULUI ISTORIC, CULTURAL, NATURAL 

 

Patrimoniul Istoric - Cultural  

 

Pe raza comunei Bilbor, judeţul Harghita, sunt declarate următoarele monumente istorice 

pentru care se vor respecta reglementările aflate în vigoare. 

 

HR-II-m-A-12753  Biserica de lemn “Sf. Nicolae” – localitatea Bilbor (1795,1819) 

 

HR-II-m-B-20312  Biserică de lemn romano – catolică    – localitatea Bilbor (înc. 

sec. XX) – monument dispărut 

 

HR-II-m-B-12754  Primărie – localitatea Bilbor (1936 - 1938) 

 

HR-II-m-B-12755  Şcoală   – localitatea Bilbor  (1936 - 1938) 

 

Biserica de lemn “Sf. Nicolae” din centrul localitatii Bilbor este clasata ca monument 

istoric de interes national. Aceasta ofera o valoare mare acestei zone care alaturi de cladirea 

Primariei Bilbor si de cladirea scolii sunt cuprinse in interiorul Unitatii teritoriale de referinta 

1a (U.T.R. 1a Bilbor – Zona Centrală delimiteaza zonele de protectie ale monumentelor). 

Inca de la constructia ei (1795-1797), biserica Sf. Nicolae a facut parte din nucleul 

localitatii Bilbor, in jurul careia s-au dezvoltat locuintele si principalele locuri importante 

pentru comunitate (unitati administrative si institutii publice) si care de-a lungul timpului a 

fost prezenta in problemele localnicilor, a fost prada razboaielor si intemperiilor vremii. 

Biserica a rezistat in timp si a fost restaurata intre anii 1973-1974 si resfintita in in anul 1979. 

Până în prezent, Biserica „Sfântul Nicolae” a trecut prin trei restaurări, ultima la 

solicitarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură – Compartimentul Monumente Istorice şi 

Arheologie şi a presupus liftarea întregului edificiu, refacerea postamentului pe care este 

aşezată biserica, înlocuirea elementelor degradate din lemn şi a acoperişului în totalitate.  

Biserica de lemn romano-catolică din Bilbor (monument dispărut) 

Biserica este înscrisă prima dată în lista monumentelor istorice în anul 1991 (Imi 

Harghita, 1991 pdf - BISERICA DE LEMN, ROMANO-CATOLICA, început sec.XX (1895-

1899). Cod: 21 B 0032; nr. 203 - conform Anexei de la sfârşitul prezentei fişe. 

Este înscrisă în LMI din anii: 2004, 2010, 2015, la  nr. crt. 316, cod LMI: HR-II-m-B-

20312,  deşi,  nu mai exista în teren.  

A dispărut prin incendiu în anul 1990, fapt menţionat de către locuitori și de către 

administrația publică a Primăriei.  

În Buletinul Comisiunii Monumentelor istorice, 1908 – 2008, Anul XIX, Nr. 1 – 2, 

2008, p. 180 se menţionează că aceasta este dispărută.  

Pe locul unde a fost biserica, în prezent se află un pâlc de mesteceni, care acoperă locul 

fostului amplasament al bisericii. 
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Cele trei monumente istorice sunt cuprinse intr-un singur U.T.R. si formeaza zona 

centrala in jurul lor, conferind acesteia unicitate si valoare istorica. Acestea se afla in stare buna 

de conservare, Biserica de lemn “Sf. Nicolae” si Scoala, beneficiind in anul 2008 de restaurari 

majore. Prin natura si utilitatea lor cele trei monumente sunt foarte importante pentru 

comunitatea din comuna Bilbor si necesita masuri de protectie pentru conservarea acestora si a 

peisajului cultural format in jurul acestora. 

 

Zona centrala constituita se poate identifica cu fiecare tip de peisaj cultural prezent pe 

teritoriul comunei: Peisaj cultural legat de activitatea de locuire și gospodărire (locuinte si 

anexe gospodaresti traditionale), Peisaj cultural agricol (fanete, cresterea animalelor in 

regim gospodaresc), Peisaj cultural forestier (la E de zona centrala, in spatele cimitirului 

Bisericii “Sf. Nicolae”), Peisaj cultural turistic si de agrement (Existenta Monumentelor 

istorice, a muzeului local, pensiuni agroturistice si punct gastronomic local), Peisaj cultural 

ecumenic (Biserica Sf. Nicolae, Biseria Sf. Apostoli “Petru si Pavel”). Valorile peisajului 

cultural si oportunitatile de valorificare ale acestora fac necesara si oportuna instituirea Zonei 

Construite Protejate, care se identifica cu U.T.R. 1a Bilbor – Zona centrala. 

 Pentru Zona Construită Protejată din localitatea Bilbor, UTR 1a, detalierea 

caracteristicilor şi reglementărilor zonei se va realiza prin PUZ pentru Zone Construite 

Protejate (PUZCP) în conformitate cu Ordinul MTCT nr. 562/2003; 

Până la finalizarea PUZCP autorizarea lucrărilor de construcţii se va face în baza 

prezentului regulament, cu avizul Ministerului Culturii. 

 

 

Bunurile de patrimoniu arheologic sunt parte integrantă a patrimoniului cultural naţional şi 

pot fi clasate şi protejate drept bunuri de patrimoniu cultural naţional mobil, drept situri 

arheologice sau ca monumente istorice, conform legii. 

Nu există situri arheologice inscrise in LMI sau în RAN pe teritoriul comunei Bilbor. 

Descoperirile arheologice întâmplatoare se anunță, în termen de cel mult 72 de ore, 

primarului unităţii administrativ-teritoriale de către persoana descoperitoare, proprietarul ori 

titularul dreptului de administrare al terenului în cauză. 

Regimul de protecţie a zonelor cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat este reglementat 

de legislaţia în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice şi a bunurilor mobile care 

fac parte din patrimoniul cultural naţional. 

Cercetările arheologice preventive şi supravegherea arheologică sunt obligatorii în cadrul 

proiectelor de restaurare; supravegherea arheologică este inclusă în devizul constructorului, 

urmând ca decontarea să se realizeze pe baza raportului de cercetare întocmit de arheolog. 

În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, până la descărcarea de 

sarcină arheologică, autorizarea de construire se suspendă sau, după caz, primarul unităţii 

administrativ - teritoriale dispune întreruperea oricărei alte activităţi, în conformitate cu avizul 

serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, şi se instituie regimul de supraveghere 

sau săpătura arheologică. 

Pentru efectuarea săpăturilor impuse de cercetările arheologice se foloseşte şi personal 

necalificat, angajat prin convenţie încheiată între instituţia angajatoare şi lucrători, în condiţiile 

prezentei ordonanţe. 
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Peisajul natural 

 

Prin multiplele functiuni pe care spatiile verzi le îndeplinesc ca zona de recreere si odihna 

a locuitorilor, ca elemente de completare si punere în valoare a unor ansambluri arhitecturale si 

urbanistice, la toate treptele cadrului de viata în comunitate, precum si ca factori de îmbunatatire 

a microclimatului de subliniere a calitatilor sau de corectare a deficientelor cadrului natural si de 

combatere a unor factori de poluare a mediului înconjurator, spatiile verzi, au în cadrul 

localitatilor, pe lânga rolul social – cultural educativ si recreativ si un important rol igenico – 

sanitar, constituind o componenta esentiala si majora a habitatului uman, cu importante efecte 

asupra echilibrului ecologic al acestuia. 

Cu privire la functiunile spatiilor verzi, acestea sunt determinate de cele doua 

componente caracteristice astfel: vegetatia determina categoria functiilor de protectie si 

ameliorare a calitatilor mediului înconjurator, iar dotarile determina categoria functiilor cultural 

–educative, de odihna si de agrement. 

Se cuvine o subliniere cu privire la prima categorie de functii (protectie si ameliorare a 

calitatilor mediului ambiant): ca urmare a alarmei firesti ce a cuprins întreaga omenire cu privire 

la degradarea mediului înconjurator, a aparut ca o cerinta vitala în activitatea de aparare în fata 

acestor agresiuni, o noua latura a constiintei umane asa numita „Constiinta ecologica” potrivit 

careia spatiul verde a încetat de mult a mai fi numai o realizare de ordin estetic sau un loc de 

odihna si recreere, ci si o importanta sursa de oxigen, o arma împotriva poluarii si degradarii 

naturii. 

 

Potenţialul turistic al comunei 

 
Un potenţial turistic important se identifică în comună care dispune de biserici, monumente 

istorice, vegetaţie şi faună deosebită ce pot oferi cadrul de dezvoltare a turismului cultural, 

destinat în special turiştilor de la nivel naţional. 

Datorita potentialului turistic formele de turism ce pot fi practicate in cadrul comunei sunt 

urmatoarele: turism montan, turism ecumenic, turism rural si agro-turism. In vederea dezvoltarii 

turismului pe teritoriul comunei se poate facilita si practicarea turismului balnear, a turismului 

sportiv sau a turismului cultural si istoric. 

Turismul montan beneficiaza de numeroase trasee montane cu pornire din comuna Bilbor, 

marcate si obiective naturale precum Mlastina Paraul Dobreanului sau Mlaștina de la Pârâul 

Rușilor. 

Turismul ecumenic este favorizat de existenta  Bisericii monument  „Sf. Nicolae”. 

Turismul rural si agro-turismul este sustinut de urmatoarele elemente de interes: stani in 

zona muntoasa, exemple de practica in cresterea animalelor si in prepararea produselor lactate. 

Turismul balnear se poate dezvolta gratie numeroaselor izvoare de apa minerale, bogate in 

bioxid de carbon. 

Turismul sportiv se poate dezvolta prin realizarea unei partii de ski (Popasul Iutes), a unei 

baze de echitatie sau a unor trasee de cicloturism. 

Turismul cultural si istoric depinde de promovarea monumentelor istorice existente pe raza 

comunei si prezentate mai jos: 

Conform PATN, Sectiunea III Zone protejate, comuna Bilbor se alatura zonelor cu 

concentrare mare de patrimoniu construit de interes national. 
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Arii naturale protejate 

  

Rezervația naturală Pârâul Dobreanului, denumită și “Mlaștina cu borviz” se află pe un 

teritoriu de 3,02 ha la o altitudine de 910 m fiind o rezervație naturală importantă care este 

alimentată mereu de izvoare de apă minerală. Pe lângă turbă se găsesc și tufuri calcaroase care 

înglobează rămășițe ale plantelor din era glaciară cum ar fi Menyanthes trifoliata, Salix repens, 

Liguaria sibirica precum și multe alte plante relicve ale vegetației tundrei. 

Aria naturală de interes local Pârâul Rușilor (protejata doar in plan local) – HR-035 

Mlaștina de la Pârâul Rușilor – este situată în totalitate pe UAT Bilbor, în extravilan 

 

 

Teritoriul comunei Bilbor se suprapune cu Parcul Național Călimani. 

 

Parcul Național Călimani este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei 

a II-a IUCN (parc național, zonă specială de conservare). 

Parcul Naţional Călimani se întinde parțial peste masivul Călimani din Carpaţii Orientali, 

între 47°1’49.17’’ - 47° 14’51.70’’ latitudine nordică şi 25°0’19.92’’ - 25°19’47.11’’ longitudine 

estică. Se desfăşoară pe teritoriul a patru judeţe: Suceava, Mureş, Harghita şi Bistriţa- Năsăud, 

cuprinzând zona superioară a masivului Călimani, delimitat la est de şirul depresiunilor Păltiniş, 

Drăgoiasa, Bilbor şi Secu, la nord de zona depresionară a Dornelor şi munţii mărunţi ai 

Bârgăului, la sud de defileul Mureşului iar la vest de piemontul colinar al Călimanului care face 

trecerea spre partea estică a Podişului Transilvaniei. 

Accesul este posibil din oraşele Vatra Dornei, Topliţa şi comunele Şaru Dornei, Panaci, 

Bilbor, Stânceni, Lunca Bradului, Răstoliţa, Colibiţa, Piatra Fântânele, Poiana Stampei- sat 

Dornişoara, şi Dorna Candrenilor- sat Poiana Negrii. 

 

Tabel 33 Zonarea internă a parcului și repartiția pe unități administrative - jud. Harghita 

 

Zona 
Suprafaţa în jud. 

Harghita –(ha) 

Total 

(ha) 

Rezervația 

Științifică 
0 384,2 

Protecţie strictă 0 743,8 

Protecţie 

integrală 
2116,4 15681,6 

Conservare 

durabilă 
0 7747,29 

Total 2116,4 24556,89 

 

Parcul National Calimani se suprapune cu U.A.T. Bilbor in extremitatea vestică, pe 

extravilanul comunei – in Zona de protectie integrala a Parcului (pajiști, pășuni cu vegetație 

forestieră din afara fondului forestier și păduri incluse în fondul forestier național UP VII Șieuț 

administrat de OS Dealu Negru).  
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La nivel local pot fi organizate drumeții pe următoarele trasee: 

- Bilbor – Valea Sestinei – Năureasca: marcaj cruce albastră, 7 km, diferență de 

nivel fiind de 490 m, durata aproximativ 2,5 ore 

- Bilbor – Pârâul Borkut – Bistricioara – Aluniș (1440 m) – Dragoiasa: marcaj linie 

albastră, 10 km, diferență de nivel 412 m, durată aproximativ 3,5 ore 

- Bilbor- Dragoiasa – Frumusica - Vf. Calimani Izvor (2031 m), marcaj banda rosie 

- Bilbor – Pârâul Vaman – Neagra – Broșteni (Pârâul Csutak): marcaj cruce albastră, 

7,5 km, 366 m diferență nivel, durată 3 ore 

- Rachitis-Naureasca-Toplicioara: marcaj punct rosu apoi linie rosie, 12-14 km, 

durata 5-6 ore, cu posibilitatea de popas la Cabana Coada Vacii; 

- Bilbor-Toplicioara-Varful Racila-Alunis-Vaman-Harlagi (1589 m) – Varful Tibles 

(1669 m): marcaj dunga rosie, 30 km, diferenta nivel 720 m, durata excursiei 

aproximativ 10-12 ore. 

 

Patrimoniul cultural existent in comuna este reflectat de existenta evenimentelor de cultura 

si a traditiilor pastrate de-a lungul vremii de locuitorii comunei Bilbor: 

- Targul de primavara (anual, in luna mai); 

- Targul de toamna (anual, pe data de 14 octombrie); 

- Ziua comunei Bilbor (anual, pe data de 29 iunie). 

 

Promovarea turismului agro turistic poate implica si o arhitectura traditionala a 

amenajarilor silvopastorale, prin conservarea acestora (stâni, pătule, țarcuri).  

Turismul istoric la nivel zonal poate beneficia de includerea în ofertă a unor locații ce au 

aparținut frontului de luptă pentru apărarea neamului (Creasta Călimani). 

Infrastructura de turism prezinta 7 unitati de cazare la momentul actual, cu o capacitate 

totala de 62 de locuri. 

 

 

Aşadar, se poate afirma faptul că în comuna Bilbor există posibilităţi de dezvoltare a 

turismului prin diversificarea şi îmbunătăţirea ofertei actuale, punându-se accent pe valorificarea 

resurselor naturale existente. Dacă la toate cele precizate anterior se adaugă şi o activitate intensă 

de promovare, se poate ca în viitor să se atingă ritmuri superioare ale sosirilor şi încasărilor din 

turism, generând dezvoltarea sectorului turistic. 
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ZONE CU RISCURI NATURALE CONFORM MEMORIULUI GENERAL PUG 

COMUNA BILBOR, JUDETUL HARGHITA 

 
Problemele generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase (inundaţii, alunecări de 

teren, eroziune, distrugerea recoltei, gospodării, poduri, drumuri, reţele electrice, etc) au costuri 

economice ridicate. Acestea conduc la reducerea calităţii vieţii, afectând direct locuitorii. În plus, 

aluncările de teren conduc la scăderea valorii economice şi peisagistice a suprafeţelor afectate, iar 

materialele aluvionare care ajung în râuri au un impact direct asupra florei şi faunei acvatice, ducând la 

colmatarea lacurilor. 

Încadrarea noilor construcţii în mediul natural şi în mediul construit se va face în aşa fel încât să 

se evite sporirea riscurilor implicate de efectele potenţiale, directe sau indirecte, ale unor viitoare 

cutremure puternice. În acest scop se recomandă să se limiteze densitatea de construire, precum şi a 

numărului de persoane care pot ocupa pe perioade lungi de timp construcţiile de tip curent, cum sunt 

clădirile de locuit. Aceasta înseamnă, de regulă, limitarea înălţimii acestor construcţii, măsură care 

poate avea şi efecte economice favorabile. De asemenea, se vor asigura căi multiple de acces şi de 

comunicare pentru eventuala necesitate a evacuării de urgenţă în scopul limitării efectelor unor 

cutremure puternice. 

Se va limita durata situaţiilor provizorii care pot apărea în timpul executării construcţiilor în care 

gradul de protecţie structurală este mai redus şi riscul unor efecte grave sporeşte în eventualitatea unor 

acţiuni seismice de intensitate ridicată. 

Activitatea de realizare a construcţiilor noi se va corela cu activitatea de înlocuire sau de 

consolidare în timp util a fondului construit vechi, vulnerabil seismic. 

Amplasamentele construcţiilor se vor alege, de regulă, în zone în care structura geologică şi 

alcătuirea straturilor superficiale de teren permite realizarea protecţiei seismice în condiţii economice, 

fără măsuri costisitoare. 

Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe sau alte terenuri care 

prezintă risc de alunecare sau surpare. În cazul în care amplasamentele de acest fel nu se pot evita, se 

vor lua măsurile necesare pentru stabilizarea terenurilor. 

În cazurile în care amplasarea construcţiilor pe terenuri cu proprietăţi mecanice inferioare 

(nisipuri cu grad mare de afânare, refulante sau lichefiabile, mâluri, umpluturi neconsolidate, etc) nu 

poate fi evitată, se vor lua măsurile necesare pentru consolidarea terenurilor, astfel încât aceasta să 

poată asigura o bună comportare seismică a construcţiilor. 

Pentru construcţiile a căror eventuală avariere poate avea urmări de gravitate deosebită se vor 

preciza, în funcţie de specificul construcţiilor şi al proceselor tehnologice, criterii specifice de 

excludere a anumitor categorii de amplasamente. 

 

Zonele inundabile de pe teritoriul comunei sunt identificate pe planşele de reglementări 

urbanistice şi zonificare şi sunt reprezentate ca zone cu interdicţie temporară/definitivă de 

construcţie.  

S-a inclus ca prioritate de intervenţie imediată a proiectelor privind limitarea zonelor 

inundabile, de protecţie a malurilor, de limitare a proceselor de degradare, prin alunecări de teren, 

şi asigurarea de fonduri pentru realizarea acestora, în primă etapă acelea care să asigure protecţia 

zonelor din intravilan. 

Conform propunerii proiectantului şi însuşită de comuna BILBOR în cadrul dezbaterilor ce 

au avut loc, limitele de intravilan s-au constituit prin excluderea (acolo unde a fost posibil) a 

zonelor cu factor de risc (alunecări de teren, zone inundabile etc.), iar zonele rămase în intravilanul 
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propus, materializate pe planuri cu semne specifice, au fost constituite cu restricţii de construire 

până la eliminarea factorului de risc. 

Majoritatea zonelor cu factor de risc ce au intrat în intravilanul propus sunt situate de-a 

lungul apelor ce srăbat intravilanul, pentru toate acestea fiind constituite interdicţii conform 

înscrierilor din R.L.U. 

 

În cadrul comunei Bilbor, predispoziţia la riscuri de teren – inundaţii, alunecări de teren – este 

minimă. 

Inundaţii produse în ultimii 20-25 de ani, conform Raportului de mediu pentru Planul de 

Amenajare a Teritoriului Judeţului Harghita. 

- Comuna Bilbor, râul Bistricioara – inundaţii în intravilanul localităţii Bilbor (suprafeţe 

inundate de cca 10 ha teren agricol şi obiective afectate: 7 gospodării, două poduri). 

Comuna Bilbor se află pe lista localităţilor afectate de hazardurile naturale cuprinse în legea 

575/2001 precum şi cauzele producerii pagubelor la hazardurile naturale – alunecări de teren, conform 

Raportului de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Harghita. 

Tabel 34 

Unitatea Administrativ - 

Teritorială 

Potenţialul de 

producere a 

alunecărilor 

Tipul alunecărilor 

 

Primară Reactivată 

Bilbor Mediu Da Nu 

 

Tabel 35 Cauzele producerii pagubelor la hazardurile naturale – inundații 

Unitatea Administrativ - 

Teritorială 

Tipuri de inundații 

Bilbor Pe cursuri de apă Pe torenți 

Da Da 

 

Obiectivele aflate în zone de risc la inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice sunt 

identificate şi prezentate în următorul tabel: 

Tabel 36 Date caracteristice pentru acţiuni operative ale comitetelor locale pentru situaţii de 

urgenţă – Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Harghita – BH. Siret 

Localitate Curs de apă Obiective aflate în zone de risc la inundaţii şi 

accidente la construcţii hidrotehnice 

        Bilbor Bistricioara 5 gospodării 

10 ha agricol 

2 poduri beton 

Borcuţ - 

Vaman - 

      Răchitiş Şeştina - 

Răchitişu Mare - 

Răchitişu Mic 

 

- 
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O suprafata destul de mare, din cadrul judetului Harghita se caracterizeaza printr-un risc foarte 

mare de producere a alunecarilot de teren (Ka=0,95; 0,98; 0,99). Acest risc este caracteristic si 

depresiunii intramontane Bilbor-Borsec, cu formatiuni sedimenare de varsta Pliocen superior. 

 

Tabel 37 

Unitatea 

Administrativ - Teritorială 

Potentialul 

de producere a 

alunecarilor 

Tipul alunecarilor 

primara reactivata 

Bilbor mediu * - 

 

In partea de sud-vest a comunei Bilbor şi în extremitatea sud-estică a municipiului Topliţa, 

situate în extremitatea nordică a judeţului, se dezvoltă insular, un areal dantelat, de mărime medie spre 

mare, cu probabilitate mare de producere a alunecărilor de teren, înglobat într-un areal de fond care 

acoperă uniform localtăţile, cu probabilitate medie-mică. 

 

Măsuri prevăzute pentru zonele inundabile de pe teritoriul comunei sunt identificate pe 

planşe de reglementare PUG hasurate conform legendei ataşate. 

- Includerea în priorităţile de intervenţie imediată a proiectelor privind limitarea zonelor 

inundabile, de protecţie a malurilor, de limitare a proceselor de degradare prin alunecări 

de teren şi asigurarea de fonduri pentru realizarea acestora, în primă etapă acelea care să 

asigure protecţia zonelor din intravilan; 

- Interdicție de construire în zonele de protecție a albiei râurilor; 

 

În ceea ce privește alunecările de teren s-au prevăzut următoarele măsuri: 

- Studiu de fundamentare pentru refacerea și stabilizarea zonelor afectate și 

măsurile de prevenire ale alunecărilor în zonele cu risc; 

În ceea ce privește inundațiile s-au prevăzut următoarele măsuri: 

- Regularizarea cursurilor apelor; 

- Îndiguiri cu întărire de maluri. 

 

 

Riscul geotehnic 

 

A fost evaluat conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii 

geotehnice, indicativ NP 074/2014 – categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat. 

Terenul de fundare este constituit predominant din pamânturi argiloase, argile nisipoase, pietris 

cu nisip, nisip argilos, nisip cu pietris, pietris cu bolovanis colmatat cu nisipuri argiloase si argile 

nisipoase, tipul de teren de fundare depinzând de vârsta formatiunilor geologice întâlnite. 

 

Apa subterana. Nivelul apei este situat la adâncimi variabile functie de zona, de aceea la 

executarea excavatiilor gropilor de fundare pot fi necesare epuismente normale. 

 

Încadrarea noilor construcţii în mediul natural şi în mediul construit se va face în aşa fel încât să 

se evite sporirea riscurilor implicate de efectele potenţiale, directe sau indirecte, ale unor viitoare 

cutremure puternice. În acest scop se recomandă să se limiteze densitatea de construire, precum şi a 

numărului de persoane care pot ocupa pe perioade lungi de timp construcţiile de tip curent, cum sunt 

clădirile de locuit. Aceasta înseamnă, de regulă, limitarea înălţimii acestor construcţii, măsură care 

poate avea şi efecte economice favorabile. De asemenea, se vor asigura căi multiple de acces şi de 
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comunicare pentru eventuala necesitate a evacuării de urgenţă în scopul limitării efectelor unor 

cutremure puternice.  

Se va limita durata situaţiilor provizorii care pot apărea în timpul executării construcţiilor în care 

gradul de protecţie structurală este mai redus şi riscul unor efecte grave sporeşte în eventualitatea unor 

acţiuni seismice de intensitate ridicată. 

Activitatea de realizare a construcţiilor noi se va corela cu activitatea de înlocuire sau de 

consolidare în timp util a fondului construit vechi, vulnerabil seismic. 

Amplasamentele construcţiilor se vor alege, de regulă, în zone în care structura geologică şi 

alcătuirea straturilor superficiale de teren permite realizarea protecţiei seismice în condiţii economice, 

fără măsuri costisitoare. 

Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe sau alte terenuri care 

prezintă risc de alunecare sau surpare. În cazul în care amplasamentele de acest fel nu se pot evita, se 

vor lua măsurile necesare pentru stabilizarea terenurilor. 

 

În cazurile în care amplasarea construcţiilor pe terenuri cu proprietăţi mecanice inferioare 

(nisipuri cu grad mare de afânare, refulante sau lichefiabile, mâluri, umpluturi neconsolidate, etc) nu 

poate fi evitată, se vor lua măsurile necesare pentru consolidarea terenurilor, astfel încât aceasta să 

poată asigura o bună comportare seismică a construcţiilor. 

Pentru construcţiile a căror eventuală avariere poate avea urmări de gravitate deosebită se vor 

preciza, în funcţie de specificul construcţiilor şi al proceselor tehnologice, criterii specifice de 

excludere a anumitor categorii de amplasamente. 

Orice autorizație de construcție pentru viitoarele clădiri care urmează să se ridice pe 

teritoriul comunei  Bilbor  se va emite doar în urma efectuării, de către o firmă autorizată, a 

unui studiu geotehnic, conform legii numărul 50 din 21 iulie 1991, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

Riscuri de poluare cu nitrați 

Conform ORDINULUI 743/2008 pentru aprobarea listei localităților pe judete unde exista 

surse de nitrați din activități agricole, comuna Bilbor, judetul HARGHITA nu se afla specificata pe 

aceasta lista. 
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PRIORITĂŢI ŞI REGLEMENTĂRI PRIVIND ZONELE DE PROTECŢIE 

 
În PLANUL URBANISTIC GENERAL sunt propuse următoarele priorităţi privind zonele de 

protecție pentru COMUNA BILBOR , JUDEŢUL HARGHITA, după cum urmează: 

o amenajarea corespunzatoare a punctelor de colectare selectivă a deşeurilor 

menajere de la populaţie; 

o amplasarea şi amenajarea corespunzatoare a platformelor pentru depozitarea 

temporară a deşeurilor; 

o realizarea investiţiilor de alimentare cu apa, canalizare şi gaz metan; 

o redimensionarea intravilanului prin redimensionarea zonelor funcţionale; 

o instituirea zonelor de protecţie sanitară la: cimitire, zone de captare, luciul apei. 

 

La realizarea obiectivelor PUG trebuie sa ţinut cont de legislaţia în vigoare pentru mediu, 

sanitară, domeniul construcţiilor, etc. prin care se stabilesc condiţii pentru fiecare domeniu în parte. 

 

REGLEMENTĂRI PRIVIND ZONE SANITARE PRIVIND MEDIUL DE 

VIAŢĂ AL POPULAŢIEI 

 

Se va respecta distanţele reglementate prin ORDINUL nr. 119 din 4 

februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind 

mediul de viata al populatiei. 

 

- Distantele minime de protectie sanitara între teritoriile protejate si o serie de 
unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei sunt urmatoarele: 

▪ Ferme de cabaline, până la 20 de capete: - 50 m 

▪ Ferme de cabaline, peste 20 capete: - 100 m 

▪ Ferme si crescatorii de taurine până la 50 capete: - 50 m 

▪ Ferme si crescatorii de taurine, între 51-200 capete: - 100 m 

▪ Ferme si crescatorii de taurine, între 201-500 capete: - 200 m 

▪ Ferme si crescatorii de taurine, peste 500 de capete: - 500 m 

▪ Ferme de pasari, până la 1000 de capete: - 50 m 

▪ Ferme de pasari, între 1001 - 5.000 de capete: - 200 m 

▪ Ferme de pasari, între 5001 – 10000 de capete:- 500 m 

▪ Ferme și crescătorii de păsări cu peste 10000 de capete și complexuri avicole 

industriale:- 1000 m 

▪ Ferme de ovine, caprine între 300 și 1500 de capete: - 100 m 

▪ Ferme de ovine, caprine cu peste 1500 de capete: - 200 m 

▪ Ferme de porci, între 7-20 de capete: - 100 m 

▪ Ferme de porci, până la 50 de capete: - 100 m 

▪ Ferme de porci, între 51-100 de capete: - 200 m 

▪ Ferme de porci, între 101-1000 de capete: - 500 m 

▪ Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: - 1.000 m 

▪ Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: - 1.500 m 

▪ Ferme si crescatorii de iepuri între 100 si 5.000 de capete: -100 m 

▪ Ferme si crescatorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: - 200 m 

▪ Ferme si crescatorii de struti :- 500 m 

▪ Ferme si crescatorii de melci: - 50 m 
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▪ Spitale  veterinare: -  30 m 

▪ Grajduri de izolare si carantina pentru animale: - 100 m 

▪ Adaposturi pentru animale, inclusiv comunitare: - 100 m 

▪ Abatoare: - 500 m 

▪ Centre de sacrificare, târguri de animale vii și baze de achiziție a animalelor: - 200 m 

▪ Depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala: - 50 m 

▪ Platforme pentru depozitarea dejectiilor animale care deservesc mai multe exploatatii 

zootehnice, platforme comunale: - 500 m 

▪ Platforme pentru depozitarea dejectiilor porcine: - 1.000 m 

▪ Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: - 1.000 m 

▪ Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de tratare a 

semintelor) cu capacitate între 5-100 tone - 100 m 

▪ Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de tratare a 

semintelor) cu capacitate peste 100 tone - 200 m 

▪ Statii de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite: - 150 m 

▪ Statii de epurare de tip modular (containerizate): - 50 m 

▪ Statii de epurare a apelor uzate industriale si apelor uzate menajere cu bazine deschise: - 

300 m 

▪ Paturi de uscare a namolurilor: - 300 m 

▪ Bazine deschise pentru fermentarea namolurilor: - 500 m 

▪ Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase: - 1.000 m 

▪ Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase: - 500 m 

▪ Crematorii umane: - 1.000 m 

▪ Autobazele serviciilor de salubritate: - 200 m 

▪ Statie de preparare mixturi asfaltice, betoane - 500 m 

▪ Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: - 50 m 

▪ Depozitele de combustibil cu capacitate mai mare de 10000 litri: - 50 m 

▪ Depozitele de fier vechi, cărbuni și ateliere de tăiat lemne: - 100 m 

▪ Bocșe (tradiționale) pentru producere de cărbune (mangal) : - 1000 m 

▪ Parcuri eoliene: -. 1.000 m 

▪ Cimitire si incineratoare animale de companie: - 200 m 

▪ Rampe de transfer deseuri - 200 m. 

 

• Zonele de protecţie sanitară se pot diminua sau simplifica, dacă din studiile de impact rezultă 

altfel decât cele precizate în norme. 

După prevederile H.G. 741/2016, înfiinţarea cimitirului se realizează conform certificatului 

de urbanism, cu respectarea distanţei minime de 100 metri faţă de zonele protejate, pentru a 

nu crea disconfort rezidenţilor din zonele respective. 

Autorizarea lucrărilor de construcţii se va putea face numai cu respectarea prevederilor 

noilor reglementări legislative: O.U.G. 214-2008 şi H.G. 119-2009 şi a prezentului 

regulament. 

 

- Reguli generale de amplasare a unor obiective aflate pe teritoriul admnitrativ al comunei 

Unităţile mai sus menţionate se vor amplasa în afara arterelor de mare circulaţie, 

respectându-se aceleaşi condiţii de distanţa. Aceste distanţe pot fi modificate pe baza 

studiilor de impact avizate de institute specializate şi reglementate prin planuri urbanistice 

zonale. 

Suprafetele de teren incluse în zonele de protectie sanitara pot fi exploatate agricol, cu 

exceptia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesita folosirea de 
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fertilizatori si pesticide si care, prin fixarea sau concentrarea de substante poluante pot fi 

vatamatoare pentru om sau animale. 

- Obiectivele economice care, prin natura activitatii lor, pot polua atmosfera, se amplaseaza în 

zonele industriale. 

- Zona industriala va fi stabilita astfel încât poluantii sa nu depaseasca concentratia maxima 

admisa în aerul ambiant din teritoriile protejate. 

- Obiectivele/activitatile care, conform legislatiei de mediu, necesita parcurgerea procedurii-

cadru de evaluare a impactuluiasupra mediului sunt considerate obiective potential poluatoare 

si trebuie sa se supuna reglementarilor din ORD:119/2014.  

- Pentru unitatile care, prin specificul activitatii lor, necesita protectie speciala: spitale, centre de 

sanatate, centre de diagnostic, centre multifunctionale, ambulatorii de specialitate, crese, 

gradinite, scoli, se asigura o zona de protectie sanitara fata de locuinte, arterele de circulatie cu 

trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilita prin studii de impact. 

- În gospodariile unde nu sunt asigurate racordurile de apa curenta si canalizare printr-un sistem 

centralizat de distributie, adaposturile pentru cresterea animalelor în curiile persoanelor 

particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine., caprine, porcine, bovine, cabaline) si cel mult 

50 de pasari se amplaseaza la cel putin 10 m de cea mai apropiata locuinta învecinata si se 

exploateaza astfel încât sa nu produca poluarea mediului si risc pentru sanatatea vecinilor, cu 

obligatia respectarii condicilor de biosecuritate. 

- În gospodariile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apa curenta si 

canalizare, adaposturile de animale de cel mult doua capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine 

sau caprine, 5 capete porcine si cel mult 50 de pasari se amplaseaza la cel putin 10 m de cea 

mai apropiata locuinta învecinata si se exploateaza astfel încât sa nu produca poluarea mediului 

si risc pentru sanatatea vecinilor, cu obligatia respectarii conditiilor de biosecuritate. 

- În imobilele cu mai multe locuinte din mediul urban este obligatorie asigurarea colectarii 

dejectiilor si mentinerea curateniei în spatiile comune de catre proprietarii de animale de 

companie. 

- Dimensionarea zonelor de protectie sanitara se va face în asa fel încât în teritoriile protejate vor 

li asigurate si respectate valorile-limita ale indicatorilor de zgomot, dupa cum urmeaza: 

a) în perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (AeqT), 

masurat la exteriorul locuintei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înaltime 

fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50; 

b) în perioada noptii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustica continuu 

echivalent ponderat A (LAeqT), masurat la exteriorul locuintei conform standardului SR 

ISO 1996/2-08, la 1,5 m înaltime fata de sol, sa nu depaseasca 45 dB si, respectiv, curba de 

zgomot Cz 40. 

- Pentru locuinte, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), masurat 

în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie sa depaseasca 35 dB (A) si, 

respectiv, curba de zgomot Cz 30. În timpul noptii (orele 23,00-7,00), nivelul de zgomot 

LAeqT nu trebuie sa depaseasca 30 dB si, respectiv, curba Cz 25. 

 

- Norme de igiena referitoare la aprovizionarea cu apa a localitatilor 

- Sistemele de aprovizionare cu apa a localitatilor trebuie sa fie autorizate si sa furnizeze apa 

potabila în cantitatea necesara si de o calitate care sa respecte prevederile legale în vigoare, 

astfel încât sa nu afecteze starea de sanatate a consumatorilor. 

- Apa de suprafata sau de profunzime, folosita ca sursa pentru sistemele de aprovizionare cu apa 

a localitatilor, trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: 

- calitate corespunzatoare categoriei de folosinta într-un procentaj de 95% din numarul 

analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic; 
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- debitul necesar asigurarii unei distributii continue, avându-se în vedere variabilitatile 

zilnice si sezoniere ale cererilor de apa si tendinta de dezvoltare a localitatii (populatie, 

edilitar). 

- Distribuitorul/producatorul are sarcina de a asigura cantitatea minima de apa necesara pe zi 

pentru un locuitor, care este de 50 I. Cantitatea este estimata numai pentru acoperirea 

necesarului fiziologic, igienei individuale si prepararii hranei. 

- În situatii de calamitati naturale, autoritatile publice locale trebuie sa asigure populatiei care nu 

are acces la apa potabila o cantitate minima de 5 l/persoana/zi de apa potabila. 

- Sursa de apa folosita pentru aprovizionarea cu apa a localitatilor trebuie sa fie protejata 

împotriva tuturor activitatilor poluatoare prin perimetre de protectie sanitara si prin controlul 

activitatilor poluante din teritoriul aferent, conform prevederilor legale în vigoare. Stabilirea 

perimetrelor de protectie sanitara se face individualizat pentru fiecare sursa, pe baza studiului 

de specialitate, în conformitate cu standardele în vigoare si cu legislatia din domeniu în vigoare. 

- Sursele de apa de profunzime (izvoare captate sau foraje) trebuie sa fie amplasate si construite 

pe terenuri nepoluate agricol sau industrial, sa fie protejate contra siroirilor de ape si împotriva 

inundatiilor. Zona de extractie trebuie sa fie protejata sanitar, în conformitate cu normele legale 

în vigoare, astfel încât sa se previna accesul public si al animalelor. De asemenea, zona trebuie 

sa fie prevazuta cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei în sezoanele cu precipitatii 

atmosferice. 

- Sursele de apa de suprafata trebuie sa fie protejate de activitatile poluatoare, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

- Administratia locala sau administratorul sursei de apa va avertiza, în scris, proprietarii 

terenurilor pe care se afla zonele de protectie sanitara asupra restrictiilor de utilizare a acestora. 

- În situatia în care exista obiective economico-sociale riverane sursei de suprafata sau sursa este 

folosita pentru o durata lunga de timp pentru un anumit scop si astfel se creeaza imposibilitatea 

asigurarii perimetrelor de protectie sanitara, se admite reducerea acestora la regimul sever de 

protectie sanitara si se adapteaza tehnologia de tratare a apei în consecinta. 

- Tehnologiile de tratare a apei trebuie proiectate, în functie de conditiile specifice fiecarei surse, 

luându-se în considerare calitatea si natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie sa 

fie protectia consumatorilor fata de germeni patogeni si substante chimice cu risc pentru 

sanatatea umana. 

- Instalatiile de tratare a apei de suprafata trebuie sa parcurga urmatoarele etape, dupa caz: 

- îndepartarea suspensiilor prezente în apa, prin sedimentare; 

- folosirea unor substante cu rol de coagulanti pentru conglomerarea suspensiilor, ramase 

dupa sedimentarea apei; 

- filtrarea apei, prin care se reduc suspensiile foarte fine, continutul de germeni, dar si o 

parte din substantele organice din apa; 

- dezinfectia, prin care sunt distrusi germenii patogeni, iar cei saprofiti sunt adusi la 

conditiile de potabilitate, conform legislatiei în vigoare. 

- În functie de calitatea apei la sursa se vor introduce si alte etape de tratare a apei, astfel încât sa 

se asigure calitatea apei potabile conform prevederilor legale în vigoare. 

- Reteaua de distributie a apei trebuie sa asigure regimul continuu, cantitatea necesara si sa nu 

permita contaminarea exterioara. 

- Proiectarea retelelor de distributie trebuie sa tina seama de topografia, amplasarea si marimea 

localitatii. 

- Rezervoarele de apa (îngropate sau aeriene) vor fi astfel proiectate si realizate încât sa nu 

permita contaminarea exterioara. 

- Se folosesc numai echipamente, produse, materiale, substante chimice sau amestecuri utilizate 

în contact cu apa potabila avizate sanitar, conform prevederilor legale în vigoare. 
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- Localitatile trebuie sa dispuna de rezerve de apa potabila pentru acoperirea minimului necesar 

pentru o perioada de 12 ore de întrerupere a aprovizionarii cu apa potabila. 

- Proiectarea instalatiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de înmagazinate si a retelelor de 

distributie trebuie sa prevada posibilitatea de evacuare a apelor de spalare si accesul pentru 

recoltarea de probe, în vederea efectuarii monitorizarii de control si a celei de audit a calitatii 

apei potabile. Spalarea, curatarea si dezinfectia periodica si, ori de câte ori este necesar, a 

instalatiilor de tratare, a rezervoarelor de înmagazinai si a retelei de distributie sunt obligatorii. 

Materialele si substantele de curatare si dezinfectie trebuie sa aiba aviz/autorizatie emis/emisa 

de Comisia Nationala pentru Produse Biocide si sa se utilizeze conform instructiunilor. 

- Exploatarea si întretinerea sistemelor de tratare, înmagazinare si distributie a apei potabile si 

controlul calitatii apei produse revin producatorilor/distribuitorilor de apa potabila. 

- Monitorizarea calitatii apei potabile va fi efectuata conform prevederilor legale în vigoare. 

 

- Norme de igiena pentru fântâni publice si individuale folosite la aprovizionarea cu apa de 

baut 

- Fântâna reprezinta o instalatie locala de aprovizionare cu apa, individuala sau publica, instalatie 

din care apa este consumata prin extractie direct din sursa, asa cum este definita la art. 2 lit. r) 

din anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de 

supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de 

autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, cu modificarile si completarile 

ulterioare. Apa din fântâna, pentru a fi folosita în scop potabil, trebuie sa corespunda calitativ 

reglementarilor în vigoare pentru apa potabila. 

- În cazul fântânilor publice, administratia publica locala este responsabila pentru finantarea 

monitorizarii, asigurarea conformarii la parametri de calitate si pentru avertizarea populatiei 

asupra calitatii apei. 

- Fântâna trebuie amplasata si construita astfel încât sa fie protejata de orice sursa de poluare si 

sa asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânii trebuie sa se faca la cel putin 10 

m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, cotete, depozit de deseuri menajere sau 

industriale, platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd etc. Adâncimea stratului de 

apa folosit nu trebuie sa fie mai mica de 6 m.  

- În jurul fântânii trebuie sa existe o zona de protectie de 1,5 m, amenajata în panta, cimentata 

sau pavata, impermeabilizata contra infiltratiilor si împrejmuita pentru prevenirea accesului 

animalelor. 

- Proiectarea, constructia si amenajarea fântânilor publice sau individuale trebuie efectuate în 

concordanta cu conditiile specifice locale si cu principiile generale prevazute la alineatele 

anterioare. 

- Dezinfectia fântânii se face cu substante dezinfectante care au aviz/autorizatie emisa de 

Comisia Nationala pentru Produse Biocide. Calitatea apei dupa dezinfectie trebuie sa 

corespunda conditiilor de calitate prevazute de legislatia în vigoare. 

 

- Norme de igiena referitoare la colectarea si îndepartarea apelor uzate si a apelor meteorice 

- Autoritatile publice locale si operatorii economici vor asigura îndepartarea si epurarea apelor 

uzate si apelor meteorice, astfel încât sa nu se creeze disconfort si îmbolnavirea membrilor 

comunitatii. 

- Apele uzate trebuie epurate în asa fel încât, în avalul deversarii, apele receptorului sa se 

încadreze conform normelor în prevederile standardului de calitate a apelor de suprafata, dupa 

categoria de folosinta. 

- La proiectarea si realizarea sistemelor de canalizare si epurare se va face si studiul de impact 

asupra sanatatii publice, în situatia în care vor fi amplasate în intravilanul localitatii si nu 

respecta distanta prevazuta la art. 11 alin. (1). 
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- Îndepartarea apelor uzate menajere si industriale se face numai prin reteaua de canalizare a 

apelor uzate; în lipsa posibilitatii de racordare la sisteme publice de canalizare, unitatile sunt 

obligate sa îsi prevada instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate, 

care se vor executa si exploata în asa fel încât sa nu constituie un pericol pentru sanatate. 

- Este interzisa raspândirea neorganizata, direct pe sol (curti, gradini, strazi, locuri riverane s.a.) 

sau în bazinele naturale de apa, a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere si industriale. Este 

interzisa deversarea apelor uzate în zona de protectie sanitara a surselor si a instalatiilor 

centrale de alimentare cu apa. 

- Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice, în cazul în care 

localitatile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. Aceste canale trebuie 

întretinute permanent în buna stare de functionare, prin curatarea si repararea defectiunilor. 

- În situatia în care nu exista canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta 

solutii individuale de colectare si neutralizare a apelor uzate, cu luarea masurilor de protejare a 

mediului si sanatatii. 

- Îndepartarea apelor uzate menajere si fecaloid - menajere provenite de la locuintele neracordate 

la un sistem de canalizare se face prin instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care 

trebuie sa fie proiectate si executate conform normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10 m 

fata de cea mai apropiata locuinta; instalatiile se întretin în buna stare de functionare; vidanjul 

se va descarca în cea mai apropiata statie de epurare a apelor uzate. 

- Unitatile sunt obligate sa îsi asigure W.C.-uri cu un numar de cabine corespunzator 

prevederilor standardelor si normelor de proiectare. 

 

- Norme de igiena referitoare la colectarea, îndepartarea si neutralizarea deseurilor solide 

- Autoritatile publice locale, operatorii economici si asociatiile de proprietari/locatari au obligatia 

sa asigure colectarea selectiva, îndepartarea si neutralizarea deseurilor solide. Se interzice 

aruncarea deseurilor solide în alte locuri decât cele amenajate special si autorizate. 

- La elaborarea regulamentelor de salubritate, primariile au obligatia sa respecte normele sanitare 

si sa consulte directia de sanatate publica teritoriala. Cetatenii sunt obligati sa respecte întocmai 

masurile stabilite de primarie pentru asigurarea igienei publice si salubritatii localitatii, precum 

si regulile elementare de igiena gospodaria sau locuinta proprie, astfel încât sa nu creeze 

disconfort vecinilor si sa nu constituie pericol pentru sanatatea publica a comunitatii. 

- Colectarea la locul de producere (precolectarea primara) a deseurilor menajere se face în 

recipiente acoperite, dimensionate în functie de cantitatea produsa, de ritmul de evacuare si de 

categoria în care se încadreaza deseurile menajere din locuinta; deseurile nu se colecteaza direct 

în recipient, ci într-un sac de polietilena aflat în recipient si care sa aiba un volum putin mai 

mare decât volumul recipientului. Precolectarea secundara, adica strângerea si depozitarea 

provizorie a sacilor cu deseuri menajere în punctele de precolectare organizata, se face în 

recipiente de culori diferite inscriptionate cu tipul deseurilor, dimensionate corespunzator, 

acoperite, prevazute cu dispozitive de prindere adaptate modului de golire, usor transportabile, 

concepute astfel încât sa nu produca raniri în timpul manipularii si sa nu favorizeze maladiile 

asociate efortului fizic excesiv. 

- Containerele vor fi concepute în asa fel încât accesul la ele sa fie rapid si usor, iar sistemul lor 

de acoperire sa fie usor de manevrat si sa asigure etanseitatea. Recipientele vor fi mentinute în 

buna stare si vor fi înlocuite imediat, la primele semne de pierdere a etanseitatii. Ele vor fi 

amplasate în spatii special amenajate, mentinute în conditii salubre. 

- Administratia publica locala va asigura colectarea, îndepartarea si neutralizarea deseurilor 

menajere si stradale. 

- Sistemul individual de îndepartare si neutralizare a deseurilor menajere este permis numai în 

localitati rurale, cu conditia prevenirii dezvoltarii insectelor si rozatoarelor. Locul de amplasare 

a depozitelor de deseuri menajere se va alege astfel încât 
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sa nu produca disconfort vecinilor, sa nu impurifice sursele locale de apa si sa fie la cel 

putin 10 m. 

 

- Norme de igiena privind administrarea cimitirelor, crematoriilor umane, înhumarea, 

transportul si deshumarea cadavrelor umane 

- Înhumarile si reînhumarile se fac numai în cimitirele autorizate sanitar. Cimitirele vor fi 

împrejmuite cu gard si cu o perdea de arbori. Între morminte si gardul cimitirului va fi lasata o 

zona libera de 3 m. 

- Desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir se fac numai dupa 30 de ani de la ultima 

înhumare si dupa stramutarea tuturor osemintelor. 

- Desfiintarea cimitirelor înainte de acest termen se face numai cu avizul directiei de sanatate 

publica teritoriala. 

 
VIII. Se instituie interdicţie de construire: 

- în imediata apropiere a albiilor pâna la 15m de albia minoră; 

- în zonele cu diferenţă de nivel mai mică de 1,00 m fată de albia majoră a 

pârâurilor care au deschiderea albiei de cel putin 3,00 m. 

 

 

SPAȚII CU REGIM DE ZONĂ VERDE ŞI ZONE DE RECREERE 

 

 
Spaţii verzi şi zone de picnic 

 

Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de aplicare al acesteia, 

incluse în registrul spaţiilor verzi ale comunei vor fi administrate şi protejate în conformitate cu 

prevederile legale. 

Pentru aplicarea articolului 10 (aliniatul 3), ţinând cont de extinderea intravilanelor în cadrul 

dezvoltării urbane se va avea în vedere realizarea de noi spaţii verzi, conform prezentărilor din 

articolul 4, Legea 24/2007.  

 

Primaria comunei Bilbor isi propune conform Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027 

să elaboreze Registrul spațiilor verzi. 

 

Suprafaţa cartată corespunzătoare zonificării funcţionale “Spatii verzi, sport, agrement” 

relativ la situaţia existentă şi a intravilanului existent este de 17,72 Ha. Raportat la limitele 

intravilanului propus, suprafaţa cartată este de 22,72 Ha.  

 

În urma propunerilor de reglementare urbanistică şi a formei de proprietate rezultă o 

suprafaţă de 18,93 Ha aferentă zonificării “Spaţii verzi, sport, agrement”, suprafaţă cu potenţial 

de amenajare ca spatii verzi. Raportat la populatia de 2660 locuitori rezultă o suprafata cu 

potenţial de amenajare ca spatiu verde de pana la 71 m² pe cap de locuitor. 

 

Se recomanda înfiinţarea de parcele verzi în lungul căilor de acces, realizarea de fâşii plantate 

în lungul cursurilor de apă, respectiv înfiinţarea altor spaţii verzi conorm descrierilor cadrului legal. Se 

va impune prin certificat de urbanism realizarea de spaţii verzi pentru toate solicitările de dezvoltare de 

construcţii pe terenuri libere si in cazurile in care nu este respectata latimea tramei stradale conform 

categoriei de drum simbolizata pe planurile de reglementare urbanistica zonificare, fiind obligatoriu 
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identificarea şi realizarea unei parcele pe proprietate privată, ce va fi prezentată prin proiectul de 

realizare a construcţiei. Aceste parcele vor fi înregistrate în registrul spaţiilor verzi, preluând 

responsabilităţile ce decurg din lege. 

Se recomanda atingerea cotei de 26 m² pe cap de locuitor, conform normativelor in vigoare. 

 

Situaţia existentă nu prevede zone de picnic  în cadrul comunei Bilbor. 

Amenajarea si dotarea acestora trebuie sa respecte precizarile LEGE nr. 54 din 19 martie 

2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic – art.5. 

 

În vederea administrării spaţiilor verzi, Strategia de dezvoltare Economico-Socială Durabilă a 

comunei Bilbor, cuprinde următorul Plan local de acţiune: 

Amenajare spații verzi 

Acțiuni: 

- Valorificarea ariilor protejate existente la nivelul teritoriul comunei Bilbor; 

- Campanii de informare și educație ecologică; 

 

Deasemenea pentru protecţia spaţiilor verzi se vor respecta condiţiile impuse prin LEGEA nr. 54 

din 19 martie 2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic, prezentate în Raportul de mediu. 

 

 

Spaţiul verde este reglementat prin: 

 

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul 

localitatilor, republicata 2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 din 10 noiembrie 2009 

- Republicata in temeiul art. IV din Legea nr. 313/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 15 octombrie 2009. Legea nr. 24/2007 a fost 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 18 ianuarie 2007. 

o Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza administrarea spatiilor verzi din intravilanul 

localitatilor, in vederea asigurarii calitatii factorilor de mediu si a starii de sanatate a 

populatiei. 

Deasemenea în conformitate cu prevederile art. 1 si ale art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2007 

privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, 

denumita in continuare Lege, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa tina evidenta 

spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, prin constituirea registrelor locale ale spatiilor verzi, pe care 

le actualizeaza ori de cate ori intervin modificari.  

 

Deasemenea pentru protecţia spaţiilor verzi se vor respecta condiţiile impuse prin LEGE nr. 

54 din 19 martie 2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic – conform articolelor următoare 

(estras din legea 4/2012): 
➢ Art. 1 

o Prezenta lege reglementeaza activitatile de picnic, desfasurate pe domeniul public ori 

privat al statului si/sau al unitatilor administrativ-teritoriale. 

➢ Art. 2 

o Prezenta lege are ca scop prevenirea, reducerea si eliminarea impactului negativ asupra 

mediului, asupra starii de sanatate a populatiei, generat de practicarea inadecvata a 

activitatilor de picnic. 

➢ Art. 3 

➢ În întelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie: 

• activitate de picnic - orice activitate de recreere de afluenta publica, desfasurata în zone de 

afluenta publica consacrate pe domeniul public ori privat al statului si/sau al unitatilor 
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administrativ-teritoriale de una ori mai multe persoane si care presupune consumul de 

bauturi si/sau alimente, precum si, dupa caz, aprinderea ori nu a focului; 

• zone de afluenta publica consacrate - zone în care publicul obisnuieste sa petreaca 

ocazional timpul liber, zone special amenajate pentru activitatile de picnic si zone indicate 

pentru activitatile de picnic organizate în acest scop de catre autoritatile administratiei 

publice locale; 

• zone special amenajate pentru activitatile de picnic - zonele apartinând domeniului public 

ori privat al statului si/sau al unitatilor administrativ-teritoriale, dotate cu utilitati si 

facilitati pentru desfasurarea activitatilor de picnic si în care aprinderea focului este 

permisa; 

• zone indicate pentru activitatile de picnic - zonele indicate în planurile de zonificare ale 

parcurilor aflate în intravilanul localitatilor, precum si zonele limitrofe padurilor situate în 

intravilanul localitatilor, în care sunt permise activitati de picnic, cu exceptia aprinderii 

focului; 

• administrator al zonei special amenajate pentru activitatile de picnic, respectiv al zonei 

indicate pentru activitatile de picnic - persoana fizica si/sau juridica care administreaza 

terenuri apartinând domeniului public ori privat al statului si/sau al unitatilor 

administrativteritoriale în temeiul unui titlu valabil. 

➢ Art. 4 

▪ Desfasurarea activitatilor de picnic, cu exceptia celor desfasurate în zonele prevazute la 

➢ art. 3 lit. c) si d), este interzisa. 

• Prin exceptie de la prevederile alin. (1), desfasurarea activitatilor de picnic este permisa si în alte zone 

decât cele prevazute la art. 3 lit. c) si d) doar în conditiile organizarii de evenimente ocazionale, 

autorizate potrivit legii. 

 

➢ Art. 5 

➢ Administratorul zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic si al zonelor indicate 

pentru activitatile de picnic are urmatoarele obligatii: 

➢ sa asigure amenajarea zonei în care se desfasoara activitatile de picnic cu respectarea 

dispozitiilor în vigoare referitoare la urbanism, silvicultura si protectia mediului; 

➢ sa amenajeze zona în care se desfasoara activitatea de picnic prin interventii minime asupra 

mediului natural, fara efectuarea de defrisari, modificari ale malurilor sau albiilor apelor 

ori betonari sau asfaltari ale solului; 

➢ sa încadreze si sa delimiteze în cadrul documentatiilor de amenajare a teritoriului sau de 

urbanism, dupa caz, zonele special amenajate pentru activitatile de picnic si zonele indicate 

➢ pentru activitatile de picnic; d) sa delimiteze zonele special amenajate pentru activitatile de 

picnic si zonele indicate pentru activitatile de picnic prin marcarea corespunzatoare în 

vederea desfasurarii activitatii de picnic, indicând orarul de functionare; 

➢ sa amenajeze în zonele prevazute la art. 3 lit. c) locuri speciale pentru aprinderea focului; 

➢ sa asigure dotarea zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic si a zonelor 

indicate pentru activitatile de picnic cu containere destinate colectarii selective a 

deseurilor, inscriptionate corespunzator, precum si cu toalete ecologice; 

➢ sa asigure marcarea corespunzatoare a punctelor pentru colectarea selectiva a deseurilor, 

precum si afisarea, în mod obligatoriu, a regulilor privind colectarea selectiva, cu 

exemplificarea tipurilor de deseuri; 

➢ sa nu permita efectuarea de defrisari sau modificari ale cursurilor de apa pentru 

amenajarea zonei; 

➢ sa nu permita ridicarea de constructii, în perimetrul zonelor ce fac obiectul prezentei legi, 

cu exceptia celor cu caracter temporar; 

➢ sa organizeze serviciul de verificare zilnica a zonelor în care se desfasoara activitatile de 

picnic, atât a celor prevazute la art. 3 lit. c), cât si a celor prevazute la art. 3 lit. d), precum 

si a zonelor aflate în imediata vecinatate a acestora, pentru a se asigura ca niciun fel de 

prejudiciu nu este adus mediului. Verificarea zilnica a zonelor în care se desfasoara 

activitatile de picnic se realizeaza cu ajutorul politiei locale; 
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➢ sa asigure serviciul de salubritate în vederea ridicarii deseurilor colectate selectiv; 

➢ sa delimiteze si sa marcheze în mod corespunzator zona destinata parcarii autovehiculelor 

în cazul zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic, daca geografia acestora 

permite; 

➢ sa afiseze un plan cuprinzator cu ilustratii detaliate privind organizarea si facilitatile zonei 

în care se desfasoara activitatile de picnic, regulile privind desfasurarea activitatilor de 

picnic, precum si sanctiunile aplicabile în cazul constatarii nerespectarii acestora si 

numerele de telefon utile; n) sa realizeze si sa doteze corespunzator pichete de stingere a 

incendiilor. 

➢ Art. 6 

o Autoritatea publica locala sau centrala care administreaza zone de afluenta publica consacrate 

are obligatia de a prevedea în bugetul propriu sumele necesare asigurarii conditiilor de 

functionare a acestora. 

o Autoritatea publica locala care administreaza zone de afluenta publica consacrate are 

obligatia de a include clauze aferente salubrizarii zonelor în care se desfasoara activitatile de 

picnic în contractul cu operatorul local.  

 

 

ZGOMOTUL ŞI VIBRAŢIILE  

 

Sectorul industrial este reprezentat de unități de prelucrare a lemnului și productia si 

imbutelierea apelor minerale (AQUA BILBOR S.R.L.).  

 

Nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității operatorului S.C. AQUA BILBOR 

S.R.L., măsurat în conformitate cu prevederile standardului SR ISO nr.1996/2-08 nu va depăși valorile 

maxime prevăzute de SR 10009/2017 și anume: 

L ech = 65 Db (A) măsurat la limita spațiului funcțional al incintei industriale 

L ech = 60 Db (A) măsurat la limita proprietății învecinate-clădire rezidențială cu curte 

L ech = 50 Db (A) măsurat la fațada clădirii rezidențiale care este cea mai expusă acțiunii sursei 

de zgomot rezultat din activitatea industrială 

Datele referitoare la nivelul de zgomot vor fi raportate Agentiei de Protectie a Mediului 

Harghita de catre titularul S.C. AQUA BILBOR S.R.L., conform Autorizatiei de mediu Nr. 16 din 

24.02.2021. 

 

Alte surse de zgomot şi vibraţii demne de luat în seamă sunt determinate de activităţile de 

transport de-a lungul drumurilor judetene si a drumurilor comunale. Prin reabilitarea căilor de 

comunicaţie și asfaltarea drumurilor comunale ce străbat localitatea se îmbunătăţeşte şi activitatea de 

transport, cu efecte pozitive în ceea ce priveşte zgomotul şi vibraţiile generate. 

 

Infrastructura de transport a comunei Bilbor este alcătuită din 3 drumuri județene, drumuri 

comunale, drumuri săteşti şi drumuri de exploataţie forestieră. 

 

Starea drumurilor 

 -DJ 174 A – cu acces direct la DN 15 (Topliţa - Borsec), cu iesire orientata spre SV la vest de 

Pasul Creanga spre Toplita, unde face legatura cu drumul national I locul numit “Podul Crengii” ; 

drumul a fost asfaltat in totalitate in interiorul intravilanului comunei Bilbor. 

-DJ 174 B – cu acces direct la DN 15 (Borsec – Capu Corbului – Tulgheş – Bicaz – Piatra 

Neamţ); este un drum cu o lungime de 18 km situat pe valea Bistricioarei spre Corbu. Drumul este 

asfaltat partial pe raza comunei Bilbor. 
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-DJ 174 C – cu acces direct către Vatra Dornei (39 km). Pe raza judetului Harghita, drumul nu 

este asfaltat si se parcurge cu dificultate. 

 

Tabel 38 Lungimea drumurilor pe categorii  

  

Categorii drumuri Lungime(km) 

DJ 36,4 

DC 10,4 

Străzi principale 18,4 

Străzi secundare 12,1 

 

 

In intravilanul comunei exista 4 statii de autobuz amenajate. Pe plan local, transportul in comun 

se realizeaza prin intermediul autobuzelor si a microbuzelor, care circula pe traseul Bilbor – Toplita. 

Operatorul care asigura facilitatile de transport public local este SC Dany Trans SRL, Harghita. 

Pentru obiectivele economice cu surse de zgomot si vibratii, dimensionarea zonelor de protectie 

sanitara se vor face in asa fel incat in teritoriile protejate nivelul acustic echivalent continuu (Leq), 

masurat la 3 m de peretele exterior al locuintei si la 1,5 m inaltime de sol, sa nu depaseasca 50 dB (A) 

si curba de zgomot 45 dB (A). In timpul noptii (orele 22,00 - 6,00), nivelul acustic echivalent continuu 

trebuie sa fie redus cu 10 dB (A) fata de valorile din timpul zilei. 

Unitatile care, prin specificul activitatii lor, necesita protectie speciala (spitale, centre de 

sanatate, crese, gradinite, scoli, biblioteci, muzee, etc.) se vor amplasa in asa fel incat sa li se asigure o 

zona de protectie de minimum 50 m fata de locuinte si de arterele de circulatie. 

 

Aceste zone vor fi delimitate prin amplasare de perdele forestiere cu scopul de a reduce nivelul 

de zgomot. 

Aceste zone de protecţie sanitara pentru limitarea zgomotului asupra teritoriilor protejate, se va 

impune prin PUG şi Regulament, respectarea niveluri lor de zgomot în conformitate cu STAS 

SR10009/2017. 

 

 

I. Limite admise ale nivelului de zgomot la limita spaţiilor funcţionale: 

Nr 

Spatii functionale  Nivel de 

presiune 

acustică 

continuu 

LAeqT(dB)  

l  Spatii de recreere şi odihnă, de tratament medical si balneo - c1imatic  45  

2  Incinte de şcoli, creşe sau grădinite şi spatii de joacă pentru copii  75  

3  Stadioane, cinematografe şi teatre aer liber, manifestări culturale. sportive şi de  

, divertisment desfăşurate în aer liber .)  

90  

4  Incinte industriale si spatii cu activităti  asimilate activitătilor industriale ••)  65  

5  Piete, spatii cu activitate comercială, restaurante în aer liber •••)  65  

6  Parcaje auto····)  70  
 

Note: 

*) - limita acestor spaţii = spaţiul amenajat exclusiv pentru activitatea specifică, nu limita proprietăţii 
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**) - orice spaţiu care are activităţi comerciale, de producţie sau de întreţinere (tip service auto, spălătorii, etc) şi care nu 

se află poziţionat într-o zonă industriala stabilita conform PUG. Limita spaţiului funcţional = limita proprietăţii din planul 

cadastral (inclusiv teren) 

***) - limita acestor spaţii = limita spaţiului amenajat pentru activitatea specifică, nu limita proprietăţii 

****) - limita acestor spaţii = spaţiul amenajat exclusiv ca parcaj auto care deserveste obiective economice mari, nu cele 

amenajate de-a lungul arterelor de circulaţie. 

 

 

II. Limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor funcţionale: 

 
Nr.  Zone funcţionale  Nivel de presiune 

acustică continuu 

LAeqT(dB) 

1 Parcuri*) 45 

2 Zonă industriaIă*) 65 

3 Zonă rezidenţiaIă*) 60 

 
Notă: 

- *) Limita acestor zone funcţionale se stabileşte prin PUG 

- În cazul a două sau mai multe zone funcţionale adiacente pentru care sunt stabilite limite admisibile diferite, pe linia de 

demarcaţie a respectivelor zone funcţionale se ia in considerare acea limită admisibilă care are valoarea cea mai mică.  
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CAPITOLUL 5 : OBIECTIVELE DE  PROTECTIA MEDIULUI 

RELEVANTE SI CONSIDERATII DE MEDIU 
 

        Conform Directivei 91/676/CEE, privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse 

agricole,  in comuna BILBOR, judetul HARGHITA, nu este declarata ca zona vulnerabila la 

poluarea cu nitrati. 

         Directiva 91/676/CEE a fost transpusă în legislaţia românesca prin HG 964/200 - completat si 

modificat prin HG 1360/2005 - si aprobă Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării 

cu nitraţi proveniţi din surse agricole.      

Principalele obiective cuprinse in Planul de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii din surse 

agricole sunt: 

• reducerea poluarii produsa sau indusa de nitrati din surse agricole; 

• prevenirea poluarii apelor cu nitrati; 

• rationalizarea si optimizarea utilizarii ingrasamintelor chimice si organice. 

Planul de actiune accentueaza importanta supravegherii concentratiilor azotatilor in toate 

categoriile de ape , stabilind si un grafic al acestor supravegheri si  contine: 

• prevederile de stabilire si implementare a programelor de actiune referitoare la 

suprafetele de teren vulnerabile la continutul de nitrati; 

• masurile prevazute in codul Bunelor practici agricole; 

•  a tinut seama de datele stiintifice si tehnici disponibile in primul rind cele referitoare la 

aportul de nitrati din surse agricole si din alte surse. 

         Comisia Interministerială pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 

poluării cu nitraţi din surse agricole a aprobat Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi 

prin Decizia nr. 21130/DC/14.10.2010.  

         Până la sfârşitul anului 2010, primarii unităţilor administrativ-teritoriale declarate zone 

vulnerabile la nitraţi din surse agricole, au avut termen sa elaboreze cu sprijinul Direcţiilor pentru 

agricultură judeţene, a Oficiilor de studii pedologice şi agrochimice precum şi a Camerelor agricole 

judeţene şi sa supuna spre aprobare Consiliilor locale, Planul de acţiune la nivel local care sa cuprinda 

măsuri din Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi cu termene de îndeplinire şi surse 

de finanţare precum si prevederi din codul  Bunelor practici agricole. 

Programul de actiune contine: 

- fisa fermei, exploatatiei agricole, proprietatii; 

- fisa de descriere a septelului fermei, exploatatiei agricole, proprietatii; 

- fisa de calcul a cantitatii de dejectii provenite de la septelul fermei, exploatatiei 

agricole, proprietatii; 

- plan de fertilizare anual; 

- fisa centralizator privind recomandarile si realizarile actiunilor de fertilizare; 

- borderou cu evidenta îngrasamintelor organice distribuite în afara fermei, 

exploatatiei agricole, proprietatii. 

 

De asemenea in Programul de actiune au fost stabilite punctele unde vor fi construite 

platformele de depozitare si stocare a gunoiului de grajd si a dejectiilor lichide pentru micii crescatori 

de animale.  
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Însusirea si implementarea practica a masurilor, practicilor, metodelor etc. cuprinse în prezentul 

cod de catre producatorii agricoli si fermieri, este necesara deoarece acestia trebuie sa constientizeze ca 

interesele lor economice de obtinere de productii profitabile trebuie armonizate cu exigentele privind 

protectia si conservarea mediului înconjurator, pentru a convietui în prezent dar si în viitor, într-o tara 

frumoasa, curata si prospera. 

 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă 

 
Elaborarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) a României într-o formă 

revizuită conform obiectivelor convenite la nivel comunitar şi prescripţiilor metodologice ale Comisiei 

Europene a fost stabilită prin Hotărârea de Guvern nr. 1216/2007. Documentul SNDD, aprobat de către 

Guvernul României în data de 12 noiembrie 2008, reprezintă un proiect comun al Guvernului 

României, prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi al Programului Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (PNUD), prin Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă. 

 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă este o orientare de perspectivă, pe termen 

mediu şi lung şi conţine obiective ţintă, măsuri de implementare şi evaluarea surselor de finanţare 

realiste pentru orizontul anilor 2013, 2020 şi 2030.  

Ca orientare generală, documentul vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen 

scurt, mediu şi lung: 

 

• Orizont 2020. Obiectiv naţional: Asigurarea funcţionarii eficiente si în condiţii de 

siguranţa a sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediu actual al UE în 

privinţa intensitaţii si eficienţei energetice; îndeplinirea obligaţiilor asumate de 

România în cadrul pachetului legislativ „Schimbari climatice si energie din surse 

regenerabile” si la nivel internaţional în urma adoptarii unui nou acord global în 

domeniu; promovarea si aplicarea unor masuri de adaptare la efectele schimbarilor 

climatice si respectarea principiilor dezvoltarii durabile. 

 

• Orizont 2030. Obiectiv naţional: Alinierea la performanţele medii ale UE privind 

indicatorii energetici si de schimbari climatice; îndeplinirea angajamentelor în 

domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera în concordanţa cu acordurile 

internaţionale si comunitare existente si implementarea unor masuri de adaptare la 

efectele schimbarilor climatice. 

 

Obiectivele formulate în Strategie, în urma dezbaterilor la nivel naţional şi regional, vizează 

menţinerea, consolidarea, extinderea şi adaptarea continuă a configuraţiei structurale şi a capacităţii 

funcţionale ale capitalului natural, ca fundament pentru menţinerea şi sporirea capacităţii sale de suport 

faţă de presiunea dezvoltării sociale şi creşterii economice şi faţă de impactul previzibil al schimbărilor 

climatice. 

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere 

economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere semnificativă a decalajelor economico-sociale dintre 

România şi celelalte state membre ale UE. 

Se asigură, astfel, îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru al 

Uniunii Europene, în conformitate cu Tratatul de aderare, precum şi implementarea efectivă a 

principiilor şi obiectivelor Strategiei Lisabona şi ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă reînnoită a 

UE (2006). 
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Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita  pe perioada 2020-2030 are 

următoarele priorități strategice: 

 

• Obiective specifice: 

1. Gestionarea prudentă a resurselor naturale existente în sectorul agrar, specifice fiecărei 

zone, în scopul reducerii impactului negativ asupra mediului, consolidarea veniturilor în cazul 

fermelor mici și de semi-subzistența 

2. Crearea locurilor de muncă în zone rurale fără acces la piața muncii din municipii, prin 

industrializare 

3. Creșterea nivelului și volumului de servicii pentru populația în sate, respectiv pentru 

întreprinzători și fermieri rurale 

4. Ameliorarea calității în cazul serviciilor și utilităților publice, respectiv în cazul 

infrastructurii publice 

5. Fondul forestier trebuie să contribuie la creșterea veniturilor populației la nivel local, 

inclusiv prin crearea locurilor de muncă și valorificarea materialului lemnos în mod eficient, 

respectiv prin externalizări pozitive pentru calitatea vieții, turism, sănătate și cultură 

6. Creșterea atractivității zonelor rurale pentru tineri aflate în străinătate sau în alte regiuni 

ale țării pentru studii sau muncă, prin identificarea nevoilor specifice ale acestuia, și crearea 

unui sistem de sprijin pentru persoanele vizate 

7. Combaterea sărăciei prin aplicarea măsurilor active pentru ameliorarea perspectivelor 

de viață și de carieră pentru persoane din comunități și așezări cu fenomene de sărăcie ridicate 

8. Creșterea calității vieții prin servicii culturale și sportive 

 

 

Masterplan Deşeuri –a generat proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în 

judeţul Harghita.  

 

Master Plan Apă şi Apă uzată - a generat Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă din jud. Harghita . 

  
La elaborarea Raportului de mediu s-au luat în considerare actele normative în vigoare cu 

referire la protecţia mediului: legi, hotărâri de guvern, ordine ministeriale. Actele normative principale 

care asigura cadrul legislativ pentru protecţia şi managementul mediului şi care au constituit elemente 

fundamental în evaluarea problemelor de mediu şi în elaborarea Raportului de mediu sunt : 

- OUG 195 /2005 privind protectia mediului 

- Legea Apelor nr.107/1996; 

- Legea privind conservarea, protejarea şi dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor 

naţională, economică şi menţinerea echilibrului ecologic –nr.2/1987 (art.35-39 şi 

anexa); 

- Legea Fondului Funciar nr.1/2000; 

- Legea privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional –secţiunea a 

II-a-Apa -nr.171/1997 ; 

- Legile pentru ratificarea convenţiilor internaţionale la care Romania este parte  

- Strategia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Planul Naţional de Acţiune pentru 

Protecţia Mediului. 

- Planul de transpunere şi implementare în legislaţia naţională a Directivelor UE în 

vederea respectării standardelor UE: 
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➢ Calitatea aerului - Directiva  Consiliului nr .94/63/EC privind controlul emisiilor de compuşi 

organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la 

staţiile service, pentru care se solicita o perioadă de tranziţie de 3 ani, până în anul 2010. 

➢ Managementul deşeurilor  

- Directiva  Consiliului nr .94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, pentru care 

se solicită o perioadă de tranziţie de 2 ani,  până în anul 2010. 

- Directiva  Consiliului nr .99/31/EC privind depozitarea  deşeurilor , pentru care se solicită o 

perioadă de tranziţie de 10 ani,  până în anul 2017. 

- Directiva  Consiliului nr .2000/76/EC privind incinerarea  deşeurilor , pentru care se solicită 

o perioadă de tranziţie de 3 ani,  până în anul 2010. 

➢ Calitatea apei  

- Directiva  nr .91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, pentru care se solicită o 

perioadă de tranziţie de 15 ani,  până în anul 2022. 

- Directiva  nr.98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman, pentru care se solicită 

o perioadă de tranziţie de 15 ani,  până în anul 2022. 

- Directiva  nr .76/464/EEC privind descarcarea substanţelor periculoase (şi a celor 7 directive 

fiice) , pentru care se solicită o perioadă de tranziţie de 8 ani,  până în anul 2015. 

- Directiva  nr .91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din 

surse agricole , pentru care se solicită o perioadă de tranziţie de 7 ani,  până în anul 2014. 

➢ Controlul poluării industriale şi managementul riscului  

1. Directiva  Consiliului nr .96/61/EC privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 

(IPPC), pentru care se solicită o perioadă de tranziţie de 8 ani,  până în anul 2015. 

2. Directiva  Consiliului nr .1999/13/EC privind limitarea emisiilor de compuşi organici 

volatili datorate utilizării solvenţilor în anumite activităţi şi instalaţii (COV) , pentru care se 

solicită o perioadă de tranziţie de 8 ani,  până în anul 2015. 

3. Directiva  Consiliului nr .88/609/EEC privind limitarea emisiilor de poluanţi specifici în 

atmosfera prin instalaţii mari de ardere (LCP), pentru care se solicită o perioadă de tranziţie 

de 5 ani,  până în anul 2012. 

Strategia Protecţiei Mediului raspunde consensului şi obligaţiilor celor implicaţi în ocrotirea 

mediului, avându-se în vedere în acest sens sarcinile care revin României pe plan naţional, cât şi cele 

care decurg din obligaţiile ţării noastre în urma aderării la convenţii internaţionale. Elaborarea 

Strategiei de Protecţie a Mediului s-a realizat în concordanţă cu următoarele principii generale ale 

protecţiei a mediului: conservarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate a oamenilor, dezvoltarea 

durabilă, evitarea poluării prin măsuri preventive, conservarea biodiversităţii, conservarea moşternirii 

valorilor culturale şi istorice, principiul “poluatorul plăteşte“, stimularea activităţii de redresare a 

mediului. 

Ţinând seama de aceste principii generale ale protecţiei mediului, de starea mediului şi de 

condiţiile specifice din ţara noastră, la elaborarea strategiei au fost adoptate o serie de criterii pentru 

stabilirea priorităţilor privind acţiunile ce trebuie întreprinse, necesară redresarii şi ocrotirii mediului : 

o menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii, ceea ce corespunde primului 

principiu enunţat în Strategia de Protecţie a Mediului. 

o gamă largă de substanţe poluante aduc atingere gravă stării de sănătate a populaţiei : 

substanţele organice şi anorganice toxice şi periculoase, metalele grele, dioxidul de sulf, oxizii 

de azot, vaporii de ammoniac, vaporii de acizi, pulberile care provin în special din activităţile 

desfăşurate în industrie, construcţii, transporturi şi agricultura. Alţi factori poluanţi care 

afectează în mare măsură starea de sănătate a populaţiei sunt: radioactivitatea, zgomotul şi 

necontrolat; 

o menţinerea şi îmbunătăţirea potenţialului existent al naturii, corespunzător principiului 

dezvoltării durabile. Sunt incluse aici acţiuni pe termen scurt şi lung ,vizând resursele 
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regenerabile ale naturii : apele, solul, pădurea, flora şi fauna,dar şi   consumul echilibrat al 

resurselor neregenerabile; 

o apararea împotriva calamităţilor naturale şi accidentelor: seceta, inundaţiile şi cutremurele de 

pământ reprezintă calamităţi naturale ale căror efecte distructive au fost resimţite des în 

Romania, siutuaţii care au impus realizarea de lucrări în vederea diminuării în viitor a acestora. 

o respectarea prevederilor convenţiilor şi programelor internaţionale privind protecţia mediului. 

 

Ţinând cont că un mediu sănătos este esenţial pentru asigurarea prosperităţii şi calităţii vieţii şi 

de realitatea că daunele şi costurile produse de poluare şi schimbări climatice sunt considerabile, 

Guvernul României promovează conceptul de decuplare a impactului şi degradării mediului de 

creşterea economică prin promovarea eco-eficienţei şi prin interpretarea standardelor ridicate de 

protecţia mediului ca o provocare spre inovaţie, crearea de noi pieţe şi oportunităţi de afaceri.   

Având ca obiective principale întărirea structurilor administrative, ca element de bază pentru 

construirea unui sistem solid de management de mediu şi contribuţia la dezvoltarea durabilă, 

activitatea Guvernului României în acest domeniu se va concentra pe următoarele priorităţi : 

• Integrarea politicii de mediu în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale şi regionale; În 

acest sens pentru toate proiectele din PUG care pot avea efecte semnificative asupra 

mediului este prevăzută realizarea evaluării de mediu în stadiu de proiect. 

• Evaluarea stării actuale a factorilor de mediu şi fundamentarea unei strategii de dezvoltare 

pe termen lung în domeniul mediului, al resurselor regenerabile şi neregenerabile; 

• Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale; 

 

 

Pentru ameliorarea calităţii factorilor de mediu în comuna BILBOR, judetul HARGHITA, se 

propun măsuri necesare pe termen scurt pentru rezolvarea unor disfuncţionalităţi majore şi pentru 

menţinerea şi protejarea unor obiective valoroase ale cadrului natural şi construit. În acest sens se 

impun: 

- controlul strict al depozitării deşeurilor menajere şi respectarea normelor în vigoare; 

- reglementarea statutului terenurilor aflate în imediata apropiere a surselor de poluare de toate 

tipurile; 

- stabilirea unor soluţii pentru evacuarea deşeurilor de provenienţă biologică din zona fermelor, 

precum şi posibilităţile de conversie a zonelor respective în alte funcţiuni; 

- recuperarea terenurilor degradate de alunecări şi eroziuni torenţiale prin consolidări, plantaţii şi 

alte lucrări de combatere a eroziunii; recuperarea terenurilor afectate de depuneri de deşeuri 

zootehnice; 

- recuperarea terenurilor cu exces de umiditate din zona de şes; 

- protecţia apelor subterane şi a captărilor existente prin delimitarea strictă a zonelor cu regim 

sever şi respectarea reglementărilor în domeniu. 

Strategiile pentru implementarea proiectelor realizate pentru regiunile din Europa pot fi legate 

de următoarele cinci obiective majore ale dezvoltării regionale durabile: 

➢ echilibrarea structurii spaţiale; 

➢ îmbunătăţirea calităţii vieţii la nivel rural; 

➢ menţinerea identităţii regionale: renaşterea moştenirii culturale; 

➢ administrarea integrării: cooperarea dintre reţelele de infrastructura regională; 

➢ noi parteneriate în planificare şi implementare; 
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Tabel 39 Obiective de mediu și modul in care s-au avut in vedere in plan 

Aspect de 

mediu 

Obiectiv stabilit la nivel național, 

comunitar, internațional 

Obiectivul relevant 

pentru plan 

Modul în care s-a avut în vedere în plan 

Aer Calitatea aerului trebuie să corespundă 

legislației naționale care transpune 

Directivele 96/62/CE și 1999/30/CE 

privind valorile limită pentru SO2, 

NO2,NO, particule în suspensie și 

plumb. 

Strategia națională privind protecția 

atmosferei urmărește stabilirea unui 

echilibru între dezvoltarea 

economicosocială și calitatea aerului 

(HG nr. 1856/2005 privind plafoanele 

naționale pentru anumiti poluanți 

atmosferici). 

În  legislație se prevede întreținerea și 

modernizarea infrastructurii de 

transport rutier (drumuri, mijloace de 

transport nepoluante). 

Legea calității aerului nr. 104/2011. 

- Menținerea și 

îmbunătățirea calității 

aerului. 

- Reducerea la minim a 

impactului transportului 

și arderii combustibililor 

asupra aerului. 

-Creşterea accesibilităţii şi conectivităţii comunei prin 

modernizarea infrastructurii rutiere şi de acces. 

Acţiuni: 

-Reabilitarea şi modernizarea drumurilor de exploataţie forestieră; 

-Reabilitarea şi modernizarea drumurilor care facilitează accesul la 

păşuni şi fâneţe; 

-Întreţinerea continuă a drumurilor de interes local; 

-Amenajarea trotuarelor în cadrul localităţilor aparţinătoare 

comunei ; 

-Amenajarea de spaţii de parcare în aproprierea principalelor 

instituţii de interes local; 

-Modernizarea şi completarea infrastructurii de semnalizare rutieră; 

-Construirea sau amenajarea de căi de acces spre zonele izolate; 

- Lucrari de arta pe drumurile publice pentru asigurarea fluentei, 

sigurantei si legaturilor de circulatie;  

- Îmbunãtãţirea serviciilor de transport pentru calatori. 

 

Apă Calitatea apei trebuie să corespundă 

legislației în vigoare care transpune 

prevederile Directivei Cadru privind 

apa nr. 2000/60/CE împreună cu 

directivele fiice. 

Epurarea apelor uzate trebuie să fie 

conformă cu legislația națională care 

transpune prevederile Directivei 

91/271/CEE (modificată prin 

Directiva 1998/15/CE), cea mai 

importantă reglementare este HGR 

188/2002, modificată prin HGR 

352/2005, care aprobă Normele 

tehnice NTPA-011/2002 privind 

colectarea, epurarea şi evacuarea 

apelor uzate orăşeneşti, NTPA-

002/2002 privind condiţiile de 

- Asigurarea calității 

apelor de suprafață și 

subterane prin limitarea 

poluării din surse 

punctiforme sau difuze. 

-Realizarea si Extinderea reţelei de apă în toate zonele comunei; 

-Realizare si Extindere reţea de canalizare în toate localităţile 

comunei; 

-Program de conştientizare a cetăţenilor cu privire la necesitatea 

racordării la reţeaua edilitară; 

-Realizarea de rigole noi aferente drumurilor și reabilitarea și 

întretinerea corespunzătoare a celor existente în comună. 
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Aspect de 

mediu 

Obiectiv stabilit la nivel național, 

comunitar, internațional 

Obiectivul relevant 

pentru plan 

Modul în care s-a avut în vedere în plan 

evacuare a apelor uzate în reţelele de 

canalizare ale localităţilor şi direct în 

staţiile de epurare şi NTPA-001/2002 

privind stabilirea limitelor de 

încărcare cu poluanţi a apelor uzate 

industriale şi orăşeneşti la evacuarea 

în receptorii naturali. 

Sol Calitatea solului trebuie refacută și 

îmbunătățită. 

Este necesară refacerea ecosistemelor 

terestre acolo unde acestea sunt 

degradate, execuția de lucrări pentru 

combaterea eroziunii solului și 

apărarea impotriva inundatiilor 

Protecția calității solului 

și reducerea suprafețelor 

afectate de evacuări 

necontrolate 

- Respectarea regimului deșeurilor ( colectare selectivă, 

compostarea biodegradabilului); 

- Respectarea restricțiilor prevăzute în zonele cu risc de alunecări 

de teren; 

- Reabilitarea sistemului rutier din localitate. 

Sanatatea umana Legislația românească este aliniată la 

legislația europeană în ceea ce 

privește sănătatea populației prin 

asigurarea condițiilor de igienă (apă 

curentă, canalizare, depozitare 

controlată a deșeurilor, spații verzi/cap 

locuitor). 

Îmbunătățirea calității 

vieții, creșterea 

confortului, evitarea 

Producerii de epidemii 

-Reabilitarea şi modernizarea instituţiilor de învăţământ de la 

nivelul comunei  

-Dotarea unităţilor de învăţământ cu infrastructură TIC 

-Dotarea sălilor de clasă şi a laboratoarelor cu material didactice 

modern 

-Dotarea unităţilor de învăţământ cu sisteme de supraveghere şi 

securitate 

-Reabilitarea terenurilor de sport din cadrul şcolilor din localităţile 

comunei. 

-Reabilitarea şi modernizarea dispensarului din cadrul comunei. 

-Sprijinirea înfiinţării de cabinete medicale specializate din cadrul 

comunei 

-Dotarea unităţilor medicale cu echipamente medicale performante 

-Crearea unei secţii medico-sociale destinate persoanelor cu 

venituri reduse 

- Extinderera suprafeței de spațiu verde/cap de 

locuitor, realizarea de perdele vegetale; 

- Bransarea tuturor gospodarilor la retelele de apa si canalizare; 

- Colectarea selectivă a deșeurilor; 

- Realizarea de platforme de colectare gunoi de grajd; 

- Îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii de transport; 

- Respectarea perimetrelor de protecție sanitară a 

surselor de apă și a stației de epurare, cimitire; 
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Aspect de 

mediu 

Obiectiv stabilit la nivel național, 

comunitar, internațional 

Obiectivul relevant 

pentru plan 

Modul în care s-a avut în vedere în plan 

- Se vor respecta prevederile legislației sanitar veterinare privind 

gestionarea cadavrelor de animale prin stabilirea locației unei 

camere reci pentru cadavre, încheierea unui contract cu firmă 

specializată în preluarea acestora. 

Schimbările 

climatice și energia 

curată 

Alinierea la performanţele medii ale 

UE privind indicatorii energetici şi de 

schimbări climatice; îndeplinirea 

angajamentelor în domeniul reducerii 

emisiilor de gaze cu efect de seră în 

concordanţă cu acordurile 

internaţionale şi comunitare existente 

şi implementarea unor măsuri de 

adaptare la efectele schimbărilor 

climatice. 

Prevenirea schimbărilor 

climatice prin limitarea 

emisiilor de gaze cu 

efect de seră,precum şi a 

efectelor negative ale 

acestora asupra societăţii 

şi mediului 

Asigurarea ca sistemele de transport să satisfacă nevoile 

economice, sociale şi de mediu ale societăţii, reducând, în acelaşi 

timp, la minimum impactul lor nedorit asupra economiei, societăţii 

şi mediului. 

- Extinderea reţelei electrice , 

- Extinderea reţelei de iluminat public , 

- Modernizare iluminat public; 

- Introducerea reţelei de gaz metan, pentru acoperirea 

nevoilor energetice ale populaţiei şi instituţiilor; 

- Valorificarea resurselor energetice regenerabile – eoliene, 

energia solară. 

Riscuri 

naturale 

Legislația națională are prevederi în 

ceea ce privește creșterea protecției 

populației față de riscurile naturale 

care se pot preveni (alunecări de teren 

și inundații) prin luarea unor măsuri 

anticipate apariției fenomenelor sau 

pentru eliminarea 

efectelor acestora. 

Protecția populației și 

bunurilor materiale prin 

diminuarea efectelor 

inundațiilor și 

alunecărilor 

de teren. 

- Pentru protejarea terenurilor cu potențial de inundabilitate, 

limitrofe albiilor minore, se vor propune lucrări de protecție 

amalurilor contra 

eroziunii laterale prin crearea de trepte din fascine, de decolmatare 

a talvegului (canal de etiaj) şi construcția de diguri de apărare. 

- Se interzice autorizarea construcțiilor, de orice 

fel, în zonele de risc natural. 

- Construcțiile, realizate pe terenuri supuse unui risc natural redus 

(pante accentuate), vor fi dotate cu amenajări şi construcții specifice 

pentru eliminarea riscului: ziduri de sprijin,drenuri, măsuri de fixare 

a terenului. 

Zonarea 

teritorială 

Legislația prevede corelalea 

intravilanului cu evidența OCOTA în 

vederea asigurării unei bune 

administrări a terenurilor și a unei 

dezvoltări edilitare judicioase 

Protejarea populației și a 

zonelor de locuit prin 

separarea de terenurile 

cu activități economice 

si service 

- Teritoriul administrativ este diferențiat înfuncție de destinația 

principală a terenurilor și în conformitate cu necesitățile populației; 

- Zonarea propusă asigură o mai bună corelare a nevoilor populației 

cu dezvoltarea urbanistică a localității. 
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CAPITOLUL 6 . POTENŢIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA 

MEDIULUI 

 

Efectele potenţial semnificative asupra mediului : 

 
1.Efecte în faza de implementare/execuţie a PUG-ului reactualizat ce pot genera : 

-poluari specifice lucrărilor de execuţie a infrastructurii şi construcţiilor noi 

-poluări accidentale în etapele de execuţie a lucrărilor de construcţii şi amenajare a teritoriului. 

Poluarile specifice şi cele accidentale fazei de implementare şi execuţie a Planului pot fi 

determinate de : nerespectarea normativelor legale în vigoare, erorilor umane de execuţie şi proiectare, 

fenomenelor naturale neprevăzute. 

 

2.Efecte potenţial semnificative asupra mediului ce pot apărea în faza de funcţionare a 

planului : 

-impact negativ asupra calităţii factorilor de mediu specific fiecărei amenajări din PUG-ul 

reactualizat  

 

Cerintele H.G. nr. 1076/2004 prevad evidentierea efectelor semnificative asupra mediului 

determinate de implementarea planului supus evaluarii de mediu. Scopul acestor cerinte consta in 

identificarea, predictia si evaluarea formelor de impact generate de implementarea planului. 

 

In cazul Planului de Urbanism General al comunei BILBOR trebuie precizat faptul ca scopul 

acestuia este de a crea cadrul de reglementare din punct de vedere urbanistic pentru implementarea unei 

serii viitoare de proiecte pentru dezvoltarea si modernizarea localitatii. Aceste proiecte ,  obligatoriu , vor 

urma procedurile legislative in vigoare cu privier la obtinerea actelor de reglemenatre de mediu conform 

Legii 292/2018. 

 

Propunerile planului evaluat in prezentul raport pot genera o multitudine de forme de impact 

asupra factorilor/aspectelor de mediu, forme de impact care prezinta diferite durate si intensitati. 

In vederea evaluarii sintetice a impactului asupra mediului in termeni cat mai relevanti, au fost 

stabilite categorii de impact care sa permita evidentierea efectelor potential semnificative asupra mediului, 

generate de implementarea planului. 

Pentru a evalua impactul asupra factorilor de mediu relevanti s-au stabilit pentru fiecare din acestia 

cate o serie de criterii specifice care sa permita evidentierea in principal a impactului semnificativ. 

Categoriile de impact si criteriile pentru evaluarea impactului au fost stabilite cu consultarea grupului de 

lucru. 

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe necesita identificarea impactului semnificativ 

asupra factorilor/aspectelor de mediu ale planului avut in vedere. 

Impactul semnificativ este definit ca fiind „impactul care prin natura, magnitudinea, durata sau 

intensitatea sa, altereaza un factor sensibil”.  

Aceste aspecte sunt tratate in detaliul in CAPITOLUL 9 -  EFECTUAREA EVALUARII. 
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Potenţiale efecte semnificative asupra factorilor de mediu în etapa de implementare/ 

execuţie a planului 

 
Lucrările de construcţie şi amenajare a teritoriului- infrastructură drumuri, captări de apă potabilă, 

statii de tratare, reţele de alimentare cu apă potabilă, canalizare- preluare ape uzate, statie de epurare, 

platforme pentru punctele de precolectare deşeuri, necesită excavarea, transportul şi manipularea  unor 

volume importante de materii prime şi materiale. 

Realizarea obiectivelor prevăzute în PUG-ul reactualizat necesită ocuparea definitivă sau 

temporară a unor suprafeţe de teren, activitatea unui parc auto divers de utilaje de construcţii, organizare 

de şantier, baze de utilaje, depozite de materiale, staţii de betoane şi staţii asfalt. 

Aceste activităţi ce se vor desfăşura pe teritoriul comunei pot constitui surse de poluare a apei, 

aerului, solului, subsolului, pânzei freatice. 

Avand in vedere ca poluantii evacuati din operatiile de execuţie a construcţiilor si din circulatia 

mijloacelor auto nu se evacueaza in atmosfera in mod controlat, aerul impurificat nu este preluat si evacuat 

prin sisteme de exhaustare, limitele ORD 462/93 nu pot fi aplicate in acest caz. 

Prin utilizarea motorinei, in cazul surselor mobile se apreciaza un impact redus asupra conditiilor 

existente comparativ cu emisiile atmosferice generate prin arderea benzinei. 

Totodata se recomanda pentru caile rutiere din cadrul comunei sa se pastreze starea continua a 

acestora precum si curatenia necesara, eventual stropirea periodica a cailor rutiere pentru micsorarea 

concentratiilor pulberilor in aerul atmosferic. 

In vederea atenuarii poluarii aerului cu noxe provenite din arderea combustibililor în motoarele cu 

ardere internă se va urmari reducerea vitezei de trafic in arealul comunei. 

Pentru mijloacele auto utilizate la transportul materialelor rezultate din  construcţii/ dezafectari din 

cadrul santierelor se vor respecta normele legale in vigoare pentru regimul emisiilor maxime admisibile. 

La iesirea din santiere in vederea reducerii pulberilor in suspensii se va efectua curatirea 

corespunzatoare a mijloacelor de transport in vederea respectarii conditiilor in trafic pe drumurile publice. 

Proiectele trebuie să prevadă finanţarea lucrărilor de monitorizare în perioada de execuţie, 

urmărindu-se impactul asupra factorilor de mediu prin analize de aer, apă, zgomot şi prelevare de probe de 

sol. 

Activităţile din şantier implică ocuparea temporară a unor suprafete de teren, tasarea solului, 

manipularea unor cantitati importante de materiale ce pot fi poluante pentru sol şi subsol.  

Aprovizionarea, depozitarea şi alimentarea utilajelor cu motorină reprezintă activităţi potenţial 

poluatoare pentru sol, subsol si panza freatica in cazul eventualelor pierderi de produse petroliere cu 

infiltrarea în sol a acestora. 

O altă sursă potenţială de poluare a solului şi subsolului o reprezintă activitatea utilajelor în 

fronturile de lucru, prin pierderile accidentale de carburanţi şi uleiuri, pierderi ce pot fi evitate prin 

remedierea eventualelor defecţiuni. 

Solul vegetal este o resursă importantă care trebuie gestionată în mod adecvat. Lucrările necesare 

pentru atingerea obiectivelor planului implică ocuparea terenului, respectiv decopertare şi depozitare 

selectivă pentru a putea fi utilizat în faza ulterioară pentru refacerea lui, inclusiv a terenurilor degradate. 

Un factor important il constituie managementul deşeurilor, rezultate de la construcţii şi/sau 

demolări, deşeuri care trebuiesc gestionate astfel încât să fie recuperate, reciclate cu depozitare în mod 

controlat pe sol. 
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Decopertarea solului vegetal se va realiza numai in limita strictului necesar, acesta fiind depozitat 

temporar şi apoi folosit pentru taluzuri sau pentru amenajarea peisagistică a altor zone. 

Deşeurile tehnologice provenite de la şantiere vor fi depozitate în locuri special amenajate protejate 

şi vor fi evacuate ritmic în baza contractelor încheiate cu operatori de salubritate. 

Privitor la posibilităţile de poluare a mediului datorită erorilor de execuţie, proiectare se va avea în 

vedere ca acestea să fie întocmite de organisme certificate cu respectarea tuturor normelor specifice: 

protecţia muncii, PSI, protecţia mediului. 

In perioada de implementare/execuţie a PUG-ului reactualizat pot aparea eventuale surse de 

poluare a factorilor de mediu care prin respectarea legislatiei in vigoare privind construcţiile, protecţia 

muncii, protecţia mediului, acestea pot fi reduse la un nivel acceptabil. 

 

Potenţiale efecte semnificative asupra factorilor de mediu în perioada de aplicabilitate a  

PUG-ului 

 
In perioada de aplicabilitate în funcţei de domeniile de activitate, PUG actualizat a comuna 

BILBOR, judetul HARGHITA va avea o serie de efecte pozitive semnificative asupra calităţii factorilor 

de mediu. 

Tabel 40 Potenţiale efecte semnificative asupra factorilor de mediu 

DOMENII 

DE ACTIVITATE 

PRIORITĂŢI POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE 

ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU 

 

AGRICULTURĂ 

 

- protejarea solului şi valorificarea 

terenurilor degradate prin reînfiinţarea 

sistemului de irigaţii-drenaje;  

-creşterea parcului auto prin dotarea cu 

tractoare şi utilaje agricole necesare;  

-fertilizarea solului, în special cu îngrăşământ 

natural;  

-mecanizarea pentru microferme;  

-îmbunătăţirea condiţiilor de creştere şi 

exploatare a animalelor;  

- realizarea de mecanisme necesare preluarii 

produselor animale de la producător in 

industria de prelucrare, în vederea evitării 

stocării de produse agrozootehnice  la 

producătorul particular; 

Prin dezvoltarea şi modernizarea sectorului 

agricol se evidenţiază următoarele: 

-efectuarea lucrărilor agricole cu respectarea 

tehnologiilor conduc la reducerea impactului 

asupra calităţii solului 

-reducerea suprafeţelor afectate de degradare a 

solului conduce la  intensificarea fertilităţii 

solului 

-gestionarea corespunzătoare a deşeurilor 

zootehnice provenite din ferme reduce 

impactul privind calitatea solului şi apei 

subterane 

 

 

 

INDUSTRIE 

-dezvoltarea unor capacităţi adaptate condiţiilor 

locale (ape minerale); 

-utilizarea eficientă a atuurilor existente în 

atragerea investitorilor; 

-încurajarea activităţilor IMM-urilor în 

domeniul prelucrării lemnului, laptelui, culturi 

agricole. 

-aplicarea de tehnologii nepoluante, dotarea cu 

instalatii de reţinere a poluanţilor în vederea 

reducerii emisiilor de noxe în mediu 

 

 

 

TURISM 

-dezvoltarea prioritară a agroturismului; 

-organizarea şi crearea unei politici turistice 

parteneriale prin realizarea unei infrastructuri 

corespunzatoare; 

-realizarea unor dotari de agrement; 

-constientizarea patrimoniului soci-cultural-

natural existent la nivelul comunei 

-îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

realizarea de spaţii verzi conform prevederilor 

legislative. 
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DOMENII 

DE ACTIVITATE 

PRIORITĂŢI POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE 

ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU 

-conservarea şi protecţia cadrului natural şi a 

vestigiilor istorice; 

-valorificarea luciilor de apă din cadrul 

localitatii în scop turistic. 

 

ECHIPARE TEHNICĂ ŞI EDILITARĂ 

 

CIRCULAŢIE 

- reabilitarea drumurilor judetene, comunale şi 

săteşti ce fac legătura între localităţi 

- amenajarea unei reţele de colectarea a apelor 

meteorice, poduri si podeţe 

- amenajări de parcări 

 

-reducerea impactului asupra calitatii solului 

prin lucrarile de sistematizare a căilor de 

circulaţie 

-dezvoltarea zonei şi agroturismului din zonă 

prin creşterea fluxului circulaţiei 

-optimizarea legăturilor cu municipiile şi 

localităţile din cadrul judeţului 

GOSPODĂRIREA 

APELOR 

- depistarea surselor de apă poluată. -reducerea gradului de poluare a apelor de 

suprafata si subterană 

ALIMENTARE CU APĂ -Realizarea si extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă în sistem centralizat în toate 

satele componente comunei; 

-imbunatatirea starii de sanatate a populatiei 

-cresterea nivelului de trai  

-dezvoltarea economica a localităţilor din 

cadrul comunei. 

CANALIZARE -Realizare si extindere sistem centralizat de 

canalizare;  

-reabilitarea sistemului de evacuare a apelor 

pluviale; 

-reducerea gradului de poluare a apelor de 

suprafata si subterane prin eliminarea 

surselor de poluare 

-imbunatatirea starii de sanatate a populatiei 

- cresterea nivelului de trai şi dezvoltarea 

economic a comunei 

ALIMENTARE CU 

GAZE NATURALE  

- Realizare si extindere reţea gaze naturale  

 

-reducerea gradului de poluare a aerului prin 

utilizarea gazelor naturale în defavoarea 

combustibililor poluanţi 

- cresterea nivelului de trai 

-dezvoltarea activităţilor economice şi prestări 

servicii în cadrul comunei 

GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ 

-înfiinţare puncte de precolectare selectivă a 

deşeurilor menajere; 

-îmbunătăţirea calităţii solului, subsolului şi 

pânzei freatice 

-realizarea unui management al gestionării 

deşeurilor pe teritoriul comunei 

PROTEJAREA ZONELOR 

PE BAZA NORMELOR 

SANITARE 

-se vor delimita în cadrul PUG-ului zonele de 

protecţie aferente amplasamentelor  cimitirelor 

şi a platformelor ecologice de precolectare a 

deseurilor menajere, a captărilor de apă 

potabilă, cursuri de apă, statii de pompare, 

rezervoare, staţie de epurare. 

-încadrarea calităţii apei potabile în indicii de 

calitate prevăzuţi pentru consum 

-respectarea distanţelor de protecţie sanitară 

pentru evitarea disconfortului populaţiei în 

cazul amplasării în intravilan a cimitirelor, a 

platformelor de precolectare deşeuri, staţiei de 

epurare 

CU RISCURI 

NATURALE 

-se vor lua măsurile necesare pentru înlăturarea 

cauzelor ce conduc la degradarea solurilor 

-consolidarea zonelor afectate de alunecari de 

teren prin plantaţii şi împăduriri. 

-reducerea factorilor de degradare a solului 

prin reabilitarea sistemelor de desecare-

drenaj, lucrări de consolidări de terenuri, 

lucrări de combatere a eroziunilor, 

 

mailto:deliagusa@yahoo.com


RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BILBOR 

 JUDETUL HARGHITA 

 

SC MEDIU RESEARCH CORPORATION SRL  

Date contact – 0745 509779 ,0721240868, deliagusa@yahoo.com , mediuresearch@yahoo.com    
Pagina  

- 107 - 

 

 

 

Potenţiale efecte semnificative asupra siturilor RONPA0491 Paraul Dobreanului, 

Parcul National Calimani, ROSCI0019 Călimani- Gurghiu  și ROSPA0133 Munții 

Călimani în perioada de aplicabilitate a  PUG-ului – CONCLUZIILE STUDIULUI DE 

EVALUARE ADECVATĂ 

 

P.U.G. al comunei BILBOR, JUDEŢUL HARGHITA este documentul coordonator principal în 

contextul constituirii unei dezvoltării armonioase şi corelate a elementelor structurale ale mediului urban, 

centrului administrativ şi civil, teritoriilor locuibile, zonelor industriale şi de agrement, sistemul de 

deservire al populaţiei şi infrastructurii tehnice adecvate. 

Problema de bază a proiectului P.U.G. este pronosticul şi determinarea parametrilor-cheie pentru 

dezvoltarea teritoriului, potenţialului socio-economic, pentru optimizarea reţelei stradale, transportului 

public, pentru amenajarea edilitară a localitatilor. 

 

Zonificarea funcţională a teritoriului comunei, cu considerarea factorilor de mediu, exigenţelor 

ecologice, relaţiilor economice şi sociale în baza analizei şi evaluării situaţiei existente este tema pentru un 

pronostic optimal şi eficient în format complex. 

 

În prezenta analiză, impactul potențial datorat implementării potențialelor proiectelor care 

vor apărea in perioada de valabilitatea a PLANULUI URBANISTIC GENERAL asupra ariilor 

naturale protejate Natura 2000 - RONPA0491 Paraul Dobreanului, Parcul National Calimani, 

ROSCI0019 Călimani- Gurghiu  și ROSPA0133 Munții Călimani din aceasta zonă, a fost realizat pe 

baza documentelor puse la dispozitie de către proiectant (limitele intravilanului propus) planurile 

de reglementare , suprapuse cu ariile protejate. 

 

Pentru identificarea prezenței speciilor și habitatelor de interes comunitar în UAT BILBOR au fost 

analizate Planurile de reglementare aferente PUG care evidențiaza suprafetele care au fost excluse din 

aceste situri Natura 2000. Aceste  informațiile au fost corelate cu cele din furnizate de Planul de 

management cât și datele spațiale de distribuție acolo unde acestea au fost disponibile.  

Complementar a fost realizată corelarea caracteristicilor ecologice ale suprafețelor intravilan 

propuse cu cerințele ecologice de habitat ale speciilor și cu etologia speciilor de interes conservative ( 

ciclurile biologice).  
 

 

Aria naturala RONPA0491 Pârâul Dobreanului se afla in intregime in extravilanul comunei 

Bilbor.  

Parcul National Calimani se suprapune cu U.A.T. Bilbor in extremitatea vestică, pe 

extravilanul comunei – in Zona de protectie integrala a Parcului (pajiști, pășuni cu vegetație 

forestieră din afara fondului forestier și păduri incluse în fondul forestier național UP VII Șieuț 

administrat de OS Dealu Negru).  
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Tabel 41 

Evidentierea suprapunerilor cu limitele ariilor naturale protejate situate pe suprafata UAT Bilbor 

 

Extravilan 

 

  

  
Suprapunere cu 

RONPA0491 Paraul 

Dobreanului 

 

  

Suprapunere cu 

Parcul National 

Calimani 

 

Total 
Suprapuneri 

cu ariile 

protejate 

 

3.02 1139.03 1142.05 

 

Tabel 42 

Suprapuneri cu cu limitele ariilor naturale protejate pe categorii de folosinta comuna Bilbor 

 

Suprapuneri cu 

ariile protejate 

CATEGORII DE FOLOSINTA TOTAL 

(Ha) AGRICOL (Ha) NEAGRICOL (Ha) 

ARABIL 

  

PASUNI 

FANETE VII  

LIVEZI 

  PADURI  

SPATII 

VERZI APE DRUMURI CC 

NEPRO 

DUCTIV 
 

Suprapunere cu 

RONPA0491 

Paraul 

Dobreanului  0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 

Suprapunere cu 

Parcul National 

Calimani  0.00 

462.25 

 0.00 0.00 

672.86 

 

 

0.00 

    

0.00 

3.91 

 0.00 0.00 1139.03 

Total 0.00 464.70 0.00 0.00 673.43 0.57 0.00 3.91 0.00 0.00 1142.05 

 

Prin reglementările impuse prin aprobarea P.U.G. – ului se vor regulariza pâraiele cu potenţial de 

inundabilitate, se vor asigura zonele de restricţii contribuind şi la protejarea fondului forestier, fauna şi 

flora din această zonă. 

 

Vulnerabilitatea siturilor/Presiunile si amenințările constău în pierderea și distrugerea habitatului 

ca rezultat al activităților de agricultură, a suprapășunatului, a lipsei pășunatului, al activităților de 

exploatare forestieră, a dragării și drenării habitatului umed, al dezvoltării teritoriale, a circulației, al 

turismului necontrolat, depozitare de deșeuri menajere sau industriale. 

Autorizarea executării construcţiilor în parcuri naţionale, rezervaţii naturale, precum şi în celelalte 

zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului 

Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului 

Lucrărilor Publice, Transporturilor. 

Autorizarea activitatilor in perimetrul rezervatiilor naturale si in vecinatatea acesteia se face cu 

acordul custodelui. 

 

Implementarea Planului Urbanistic General al comunei Bilbor nu presupune modificări 

fizice care să genereze impact asupra Ariilor Naturale Protejate. 

Planul Urbanistic General este un document strategic care însă va permite dezvoltarea unor 

proiecte punctuale. 

Aceste proiecte vor fi supuse evaluărilor de mediu în vederea obțineriii actelor de 

reglementare. 
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Lucrările propuse în cadrul planului nu se suprapun cu suprafețele siturilor de interes 

comunitar. 

 

- Impactele identificate nu au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor de interes 

conservativ şi al habitatelor acestora.  

- În urma evaluării impactelor planului asupra capitalului natural se constată că integritatea siturile 

Natura 2000 şi rezervaţiile naturale de interes naţional aflate în zona de  implementarea PUG comunei 

BILBOR, JUDEŢUL HARGHITA nu vor fi afectate. 

- Nu sunt diminuate suprafetele impadurite si nu se realizeaza schimbari asupra varstei, 

compozitiei pe specii si a tipurilor de padure;  

- Prin realizarea planului nu se produce o distrugere sau alterare a habitatelor speciilor de plante 

incluse în Cartea Rosie si nici nu se modifica compozitia de specii sau resursele acestora;  

- În vederea diminuării impactelor asociate planului asupra speciilor de interes comunitar se 

impune respectarea măsurilor identificate în prezentul studiu.  

- Impactul planului asupra habitatelor speciilor de pasări pe termen scurt respectiv pe termen lung 

este nesemnificativ. Se recomanda urmărirea si implementarea masurilor de diminuare a impactului din 

prezentul studiu şi luare în considerare a recomandărilor de mai sus.  

- Din analiza posibilelor impacturi pe care le poate induce planul asupra obiectivelor de conservare 

pentru care a fost desemnate ariile protejate de interes naţional/comunitar se poate trage concluzia ca  

implementarea PUG comunei BILBOR, JUDEŢUL HARGHITA nu va afecta in mod semnificativ nicio 

specie sau habitat pentru care au fost declarată aceasta  arie protejată. 

 

 

Pentru evaluarea și identificarea impactului fiecărui proiect care se va iniția/dezvolta pe 

perioada de aplicabilitatea a PLANULUI URBANISTIC GENERAL al COMUNEI BILBOR și care se 

va suprapune cu ARIILE PROTEJATE se va realiza un studiu de fezabilitate / proiect tehnic care sa 

prezinte in detalii tehnice, bilanturi teritoriate, suprafete definitive si temporare ocupate de activitățile 

specifice fiecărui proiect.  Acesta va fi supus procedurilor legislative de evaluarea a impactului asupra 

speciilor și habitatelor de interes conservativ , asupra obiectivelor specifice de conservare.  

Evaluarea impactului asupra speciilor si habitatelor va respecta cerintele Conform Ordinul nr. 

262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale 

ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin 

Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010. 
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CAPITOLUL 7. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA 

MEDIULUI IN CONTEXT TRANSFRONTIERA 

 
Aprobarea şi implementarea actualului Plan Urbanistic General al comunei BILBOR, judetul 

HARGHITA nu va avea efecte asupra mediului sau sănătăţii umane în context transfrontier. 

Impactul asupra factorilor de mediu prognozat va fi unul minor şi local. 
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CAPITOLUL 8: MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, 

REDUCE SI COMPENSA EFECTELE ADVERSE ASUPRA MEDIULUI 

 
 

- MĂSURI CU PRIVIRE LA PROTECŢIA CALITĂŢII APEI 

 

Toate lucrările ce se vor executa pe ape sau în legatură cu apele se vor face numai în baza Avizului 

de gospodărire a apelor, respectiv a notificării de începere a execuţiei conform reglementărilor legale în 

vigoare.  

 

1.1. Pentru gospodărirea durabilă a resurselor de apă se va ţine seama de:  

- Identificarea şi implementarea unor mijloace de prevenire, limitare şi diminuare a efectelor poluării 

accidentale a apelor;  

- Pentru protecţia apelor de suprafaţă şi subterane se recomandă utilizarea cu precauţie a dejecţiilor 

animaliere ca îngrăşământ natural, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;  

- Consumul de apă potabilă şi evacuarea apelor uzate vor fi monitorizate;  

- Se va implementa un sistem de verificare periodică a integrităţii sistemelor de distribuţie apă şi 

canalizare, de intervenţie rapidă în caz de avarie, de eliminarea pierderilor şi evitarea contaminării 

solului, a apelor de suprafaţă şi a pânzei freatice;  

- În timpul executării lucrărilor de construcţii, indiferent de natura lor sau a proprietarului, se va 

interzice depozitarea materialelor pe malurile cursurilor de apă sau în albiile acestora;  

- Se vor respecta prevederile H.G. nr. 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie 

sanitară şi hidrogeologică pentru instalaţiile de aducţiune, înmagazinare şi distribuţie a apei 

potabile; 

- Reconstrucţia ecologică a pâraielor:  

- realizarea de habitate corespunzătoare şi îmbunătăţirea celor existente în vederea conservării 

biodiversităţii naturale;  

- asigurarea de debite corespunzatoare pe cursurile de apă regularizate în scopul protecţiei 

ecosistemelor acvatice;  

- stabilirea zonelor de protecţie sanitară a cursurilor de apă prin aplicarea Anexei nr. 2 din Legea 

Apelor nr. 107/1996;  

- Interzicerea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi în 

chivetele iazurilor, cu excepţia construcţiei de poduri şi a drumurilor de traversare a albiilor 

cursurilor de apă;  

- Se va monitoriza calitatea receptorilor naturali de pe teritoriul comunei;  

- Lucrările de traversare a cursurilor de apă: podeţe, poduri, sau cu reţele edilitare, se vor realiza 

numai pe baza autorizaţiilor de construire şi a proiectelor tehnice ce fundamentează elementele 

caracteristice ale fiecărei lucrări.  

 

1.2. Pentru managementul apelor uzate şi pluviale:  

- Implementarea sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare;  

- Staţiile de epurare care vor deservi sistemul de canalizare vor fi dotate cu aparate de proprii de 

măsură a parametrilor de desfăşurare a fluxului tehnologic:  

- debit evacuat;  

- durata fazelor ciclului tehnologic;  
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- oxigenul dizolvat;  

- pH-ul apei epurate;  

- încărcarea în suspensii;  

- încărcarea în substanţă organică exprimată în CBO5;  

- Pe durata funcţionării staţiilor de epurare monitorizarea proprietăţilor fizice, chimice şi biologice 

ale apei deversate va fi realizată de către laboratoare specializate prin prelevare de probe la 

solicitarea administratorului staţiei de epurare; 

- Capacitatea sistemului de canalizare- epurare a apelor uzate va fi corelată cu capacitatea sistemului 

de alimentare cu apă;  

- Indicatorii de calitate ai apelor evacuate într-o reţea de canalizare se vor încadra în prevederile HG 

nr.188/2002, modificat prin HG nr.352/2005, NTPA 002;  

- Apa uzată epurată evacuată în emisarii naturali va respecta prevederile HG nr.188/2002, 

modificata prin HG nr.352/2005, NTPA 001.  

- Realizarea şanţurilor de scurgere de-a lungul căilor de acces, dimensionate astfel încât acestea să 

permită atât colectarea apelor pe fiecare tronson de drum, cât şi scurgerea spre aval a debitelor 

provenite din amonte;  

- Regularizarea, consolidarea şi amenajarea cursurilor locale de apă pentru evitarea fenomenelor de 

eroziune, ruperi de mal, colmatări.  

 

2. Măsuri care să diminueze poluarea aerului:  

- Emisiile de poluanţi În atmosferă se vor situa la un nivel astfel Încât să nu determine o 

deteriorare a calităţii aerului, respectiv să nu conducă la depăşirea valorilor limită la imisii 

stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi ale concentraţiilor 

stabilite prin STAS 12574/87 - Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate. 

- respectarea legislaţiei pe linie de protecţie a mediului în vigoare, astfel încât viitoarele obiective să 

nu se amplaseze decât în baza acordului de mediu obţinut prin evaluarea impactului asupra 

mediului;  

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin mărirea eficienţei energetice în activităţile 

economice;  

- respectarea distanţelor minime de protecţie sanitară recomandate între zonele protejate şi o serie de 

unităţi care produc/pot produce disconfort şi/sau unele riscuri sanitare, conform Ordinului MS nr. 

536/1997 (activităţi industriale, ferme de creşterea animalelor, staţii de epurare, cimitire, etc.);  

- orientarea în viitor pentru implementarea de tehnologii cu potenţial redus de poluare sau 

nepoluante;  

- amenajarea de noi spaţii verzi şi parcuri;  

- asigurarea racordării funcţiunilor în cadrul localităţilor cu scoaterea, pe cât posibil, a funcţiunilor 

industriale şi agroindustriale în afara localităţilor;  

- modernizarea infrastructurii rutiere care traversează teritoriul administrat;  

- asigurarea măsurilor pentru evitarea disipării de pământ sau materiale de construcţii pe carosabilul 

drumurilor de acces;  

- interzicerea depozitărilor de pământ excavat sau materiale de construcţii în afara obiectivelor sau 

în locuri neautorizate;  

- crearea de perdele de protecţie în jurul surselor cu potenţial de emisie. 

- pe durata lucrărilor de execuţie a proiectelor avute în vedere, a execuţiei de construcţii de noi 

obiective de interes economic sau gospodăresc se vor lua măsuri pentru a diminua, până la 

eliminare, emisiile de praf, zgomot şi vibraţii, se va menţine curăţenia pe drumurile publice;  
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- Stabilirea și delimitarea zonelor de protecţie sanitară în scopul limitării nivelului de zgomot, 

pentru unele teritorii protejate (zone de locuit, parcuri, instituţii, zone de recreere), se va 

impune prin PUG si prin Regulament, respectarea nivelului de zgomot în conformitate cu 

Ordinul 119/2014, art.16, alin (1): 

.. (l)Dimensionarea zonelor de protec/ie sanitară se face în aşa fel încât în teritoriile 

protejate să se asigure şi să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, 

după cum urmează: 

a)în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu 

echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depăşească la exteriorul locuinței 

valoarea de 55 dB; 

b)în perioada nop/ii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică 

continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depăşească la exteriorul 

locuinței valoarea de 45 dB; 

c)50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la 

exteriorul locuinței pe perioada nopții în vederea comparării rezultatului 

acestei măsurări cu valoarea-limită specificată la /it. b) . .. 

 

3. Măsuri de diminuare a poluării solurilor:  

- respectarea tehnologiilor de utilizare şi tratare a terenurilor cu îngrăşăminte chimice. Aplicarea 

îngrăşămintelor organice şi a celor minerale se va face în zonele vulnerabile pe baza Planului de 

Management al Nutrienţilor elaborat în acord cu prevederile Codului de Bune Practici Agricole;  

- nu se vor introduce substanţe poluante în sol şi nu se va modifica structura sau tipul solului;  

- utilizarea îngrăşămintelor organice din gospodăriile proprii se va realiza astfel încât să se evite 

scurgerile în cursurile de apă;  

- compostarea în gospodăriile individuale a deşeurilor biodegradabile şi gunoiului de grajd se va 

realiza astfel încât să se asigure protecţia solului şi protecţia apei împotriva poluării cu nitraţi;  

- se vor realiza lucrări de combatere a eroziunii solului, iar pe o suprafaţa de cca. 30 ha teren 

degradat situate în extravilan se vor realize lucrări de împădurire;  

- aplicarea de fertilizanţi şi utilizarea raţională a păşunilor, prin evitarea suprapăşunatului şi 

introducerea păşunatului alternativ pe parcele;  

- pe durata executării lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru evitarea pierderilor de sol 

vegetal. La eliberarea Autorizaţiei de construire se va însera obligaţia investitorului de a transporta 

pământul dislocat pentru regenerarea sau refacerea unor terenuri degradate sau mai puţin 

productive;  

- se interzice evacuarea necontrolată a apelor uzate din gospodării şi agenţii economici situaţi în 

teritoriul administrativ al comunei;  

- se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor pe malurile cursurilor de ape sau în zone 

neamenajate.  

 

4. Măsuri cu privire la protecţia biodiversităţii şi calităţii peisajului  

- pentru îmbunătăţirea calităţii peisajului, se vor realiza funcţiuni urbanistice noi, reconversia altora 

şi măsuri administrative, lucrări de ecologizare a unor zone;  

- calitatea peisajului se va îmbunătăţi prin realizarea: spaţiilor verzi, spaţii pentru sport şi agrement, 

alcătuirea perdelelor de protecţie, amenajarea scuarurilor, plantaţiilor de aliniament, fâşii plantate 

la intrarea în localităţile comunei, fâşii plantate pentru însoţirea căilor de circulaţie;  
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- se vor aplica măsuri specifice de conservare pentru pădurile cu funcţii speciale de protecţie, situate 

pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare şi eroziune etc.  

- se vor ocroti şi se vor conserva în regim de protecţie, cu rol de coridoare ecologice, perdelele 

forestiere, tufărişurile naturale, vegetaţia malurilor şi a luncilor din lungul râurilor, zonele umede 

naturale, pajiştile naturale, vegetatia de pe terenurile marginale ale culturilor agricole, vegetaţia 

naturală din lungul căilor de comunicaţie rutieră şi feroviară, fiind interzise orice lucrare şi acţiune 

care le afectează integritatea, cu excepţia cazurilor temeinic justificate şi aprobate de autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului;  

- pentru gestionarea durabilă a pădurilor se vor promova acţiuni specifice orientate pe următoarele 

direcţii: asigurarea integrităţii fondului forestier local, în condiţiile şi cu respectarea situaţiei 

rezultate în urma schimbării formei de proprietate a acestuia, menţinerea volumului recoltelor 

anuale de lemn la nivelul posibilităţilor pădurilor şi conservarea biodiversităţii şi asigurarea 

stabilitatii, sănătăţii şi polifuncţionalităţii pădurilor;  

- se vor efectua lucrări de ecologizare a zonelor afectate de implementarea proiectelor prevăzute prin 

PUG;  

- titularii de planuri, proiecte şi/sau activităţi care pot afecta semnificativ siturile NATURA 2000 – 

RONPA0491 Paraul Dobreanului, Parcul National Calimani, ROSCI0019 Călimani- 

Gurghiu  și ROSPA0133 Munții Călimani, vor solicita şi vor respecta avizul custodelui ariilor 

protejate;  

- după elaborare şi avizare, este obligatorie respectarea Planului de management şi a regulamentului 

pentru administrarea ariei naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care 

deţin sau administrează terenuri si alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în 

vecinătatea ariei naturale protejate;  

- reglementarea şi controlul pescuitului;  

- se interzice evacuarea de ape uzate în râul Bistricioara.  

- se interzice spălarea în apele râului şi pe maluri, a obiectelor de uz casnic cu folosirea substanţelor 

de orice fel;  

- se interzice spălarea în apele curgătoare şi pe maluri a autovehiculelor, a altor utilaje şi agregate 

mecanice, precum şi a ambalajelor sau obiectelor care conţin substanţe periculoase;  

- în zonele de protecţie a lacurilor din sit, este interzisă depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, 

pesticide şi alte substanţe periculoase şi se vor respecta restricţiile pentru construcţii şi zone 

agricole prevăzute de legislaţia în vigoare;  

- se interzice orice alte activităţi şi intervenţii care pot altera calitatea apei din râul Bistricioara;  

- se interzice/ limitează intervenţiile de tip desecare, drenare în sit.  

 

5. Măsuri pentru protejarea patrimoniului cultural şi natural:  

- se va interzice realizarea de construcţii care prin funcţiune, configuraţie arhitecturală sau 

amplasament, compromit aspectul general al zonei, distrug coerenţa specificului rural existent;  

- Consiliul local va răspunde pentru adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, optimizarea 

densităţii de locuire, concomitent cu menţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a amenajărilor 

peisagistice cu functie ecologică, estetică şi recreativă;  

- se va impune amenajarea de spaţii verzi în interiorul zonelor construite;  

- se va respecta zona de protecţie pentru care se asigură conservarea integrală a monumentului 

istoric şi a cadrului său construit sau natural;  

- construcţiile noi nu vor afecta prin volumetrie, conformare, aspect exterior etc. obiectivele propuse 

spre conservareincluse într-un sit protejat.  
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6. GESTIONAREA DEŞEURILOR  

- Preluarea şi gestionarea deşeurilor se va realiza printr-un serviciu de specialitate, în baza unui 

contract, transportul făcându-se la staţia de transfer/depozitul la care comuna este arondată.  

 

7. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RISCURILOR NATURALE  

- delimitarea zonelor cu riscuri naturale se va face, cu avizul organelor de specialitate ale 

administraţiei publice locale, conform Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare 

a teritoriului naţional - Secţunea a V-a Zone de risc natural;  

- în zonele cu riscuri naturale se vor autoriza numai construcţiile care au drept scop limitarea acestor 

riscuri. Alte categorii de construcţii pot fi autorizate doar după eliminarea factorilor naturali de risc 

şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare;  

- realizarea unor construcţii şi amenajări ce au drept scop limitarea riscurilor naturale (lucrări 

hidrotehnice pentru atenuarea şi devierea viiturilor, lucrări de combatere a inundaţiilor, eroziunii 

de adâncime) şi orice fel de constructii şi amenajări se vor realiza pe baza de studii de specialitate, 

hidrologice şi de fezabilitate pentru combaterea inundatiilor;  

- se va realiza decolmatarea pâraielor; se va constitui zona de protecţie a cursurilor de ape cu 

interdicţie de construire de o parte şi de alta a albiei;  

- nu se vor executa construcţii, inclusiv cele de locuit, în albiile majore inundabile a cursurilor de 

apa. Construcţiile noi se vor amplasa numai după întocmirea unui studiu geotehnic şi de stabilitate;  

- recuperarea terenurilor degradate prin alunecări şi eroziuni torenţiale prin măsuri de reconstrucţie 

ecologică: planţatii viti-pomicole, plantaţii silvice, terasări, şi alte lucrări de combatere a eroziunii 

şi introducerea terenurilor degradate în circuitul agricol şi forestier .  

- amenajarea de perdele silvice de protecţie a terenurilor predispuse la alunecări;  

- implementarea agrotehnicii antierozionale, efectuarea lucrărilor agrotehnice pe direcţia generală a 

curbelor de nivel.  
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MĂSURILE ŞI PROPUNERILE DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ PROPUSE ÎN 

PUG COMUNA comuna BILBOR, judetul HARGHITA 

 

Tabel 43 Măsuri / propuneri de dezvoltare 

DOMENII  

 

MĂSURI/ PROPUNERI DE DEZVOLTARE  

 

Lucrări pentru o 

infrastructură 

modernă, 

europeană pentru 

alimentarea cu apă 

şi canalizare 

 

• Realizarea si Extinderea retelelor de alimentare cu apa  

• Realizarea si Extinderea sistemului centralizat de canalizare la nivelul întregii 

comune 

• Realizarea statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare a apelor 

reziduale. 

 

Gestionare 

deşeuri   

 

Colectarea selectivă a deşeurilor (cuprinzând platforme de colectare, dotate cu 

pubele şi euro-containere pentru colectarea separată a deşeurilor reziduale şi a 

materialelor reciclabile, precum şi unităţi de compostare individuală în gospodării 

pentru deşeurile biodegradabile) 

Spatii verzi Amenajarea și întreținerea corespunzătoare a spatiilor verzi in comuna comuna 

Bilbor, judetul Harghita. 

Realizarea Registrului Spațiilor Verzi al comunei Bilbor 

 
Organizarea 

circulatiei 

Completarea / dezvoltarea / reabilitarea şi/sau îmbunătăţirea tramei stradale şi a 

infrastructurii tehnico-edilitare în general.  

Zgomot și vibratii Amplasarea de perdele forestiere pentru limitarea poluarii fonice si a nivelurilor de 

vibratii in zonele cu receptori sensibili , de exemplu : 

in perimetrele adiacente obiectivelor sensibile: unitati scolare, dispensare medicale, 

gradinite. 

Zonele de protecţie 

si limitele acestora 

Stabilirea zonelor de interdicţie (temporară, cu condiţii şi/sau definitivă de 

construire) în zonele de culoar şi respectarea distanţelor de protecţie (sanitară, 

tehnologică etc.), cu atenţionare asupra traseelor LEA care traversează terenuri 

din intravilan. 

Stabilirea zonelor cu interdicţie temporară şi/sau definitivă de construire (zone de 

risc, zone de protecţie sanitară şi de siguranţă faţă de incinte pentru echipare 

tehnico-edilitară şi de gospodărie comunală – cimitir, retrageri faţă de artere de 

circulaţie, căi ferate etc.) şi atenţionarea asupra construirii în apropierea acestora;  

Aceste zone vor avea o delimitare precisa si un regim special al lor si al zonelor 

invecinate, in functie de natura zonei protejate. 

Interdictii diferite 

aplicate unor zone 

 

In cazul interdictiilor temporare aplicate unor zone se remarca cele rezultate din 

studiul geotehnic, pentru eventualele zone cu potential de alunecare la care se 

impun masuri suplimentare de realizare a constructiilor, cat si zonele cu risc de 

inundabilitate sau băltire. Pentru constructiile existente in aceste zone de risc se 

recomanda luarea unor masuri specifice de consolidare. 

De asemenea trebuie avuta in vedere si luarea unor masuri de interdictie 

temporara de construire in anumite zone, pana la intocmirea unor planuri 

urbanistice zonale sau de detaliu. 
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Interdictii 

definitive 

 

Pentru zonele care prezinta riscuri naturale – zone inundabile, cat si pentru zonele 

ca necesita protectie (zone protejate si zone de protectie) se introduc interdictii 

definitive care pot fi ridicate numai atunci cand au fost eliminate cauzele ce au 

generat interdictiile. 

Îmbunătăţirea 

activităţii primăriei  

 

- Transformarea administraţiei publice locale într-o instituţie modernă, cu uşile 

deschise în permanenţă, funcţionând în numele şi interesul cetăţenilor;  

- Menţinerea impozitelor şi taxelor locale la cel mai mic nivel;  

- Consilierea tuturor cetăţenilor pe linie juridică şi pe linia accesărilor fondurilor 

europene;   

Respectarea 

proprietăţii  

 

- Finalizarea tuturor dosarelor de restituire a proprietarilor şi eliberarea titlurilor 

de proprietate.  

- Sprijinirea cetăţenilor care nu deţin acte de proprietate în vederea eliberării 

acestora. 

- Reorganizarea spaţială şi reconversie funcţională în cazul unor situaţii de 

vecinătate conflictuală, a incintelor unităţilor productive, de depozitare şi servicii 

specifice, sau cu risc de poluare şi care necesită distanţe ample faţă de zone 

protejate. Se vor aborda programe şi măsuri de modernizare şi retehnologizare în 

sensul creşterii productivităţii şi promovării de tehnologii nepoluante, ecologizării 

/recuperării terenurilor afectate de activităţi tehnologice, prevedearea de plantaţii 

protective de incintă şi aliniament, ocupării rentabile a terenurilor etc. 

Socio - economic  

 

- Realizarea si extinderea retelelor edilitare – in special a celei de alimentare cu apa 

si a retelei de canalizare in urma realizarii studiilor de fezabilitate si a intocmirii 

proiectelor de specialitate, cu respectarea normelor tenice si legislatiei in vigoare ; 

- Modernizari, reparatii, redimensionari ale drumurilor existente pe teritoriul 

comunei; 

- Incurajarea activitatilor economice de pe teritoriul comunei.  
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CAPITOLUL 9 -  EFECTUAREA EVALUARII 

 

 
Raportul de evaluare de mediu s-a întocmit cu respectarea prevederilor HG nr. 1076/2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. 

Structura raportului respectă ghidul metodologic prezentat în manualul "Aplicarea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe" editat de M.M.G.A., A. N. P. M. 

Scopul prezentului Raport de Mediu, conform H.G. 1076/2004 este de a identifica, descrie şi 

evalua efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicării planului propus, alternativele sale 

raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă. 

 

EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA 

VARIANTELOR ALESE 

 

Alternativa 0 

- Imposibilitatea de a aplica prevederile PUG-ului anterior, datorita faptului ca exista o serie de 

modificari ale reglementarilor legale şi au aparut reglementari legale noi; 

- Imposibilitatea evaluarii directiilor de dezvoltare şi a prevederilor urbanistice din PUG-ul 

anterior; 

- Imposibilitatea transpunerii spatiale a strategiilor existente la nivelul judetului HARGHITA; 

- Nerezolvarea necesităţilor de adaptare a reglementărilor urbanistice în ceea ce priveşte 

zonificarea funcţionala a teritoriului, dezvoltarea reţelei de drumuri şi organizarea circulaţiei; 

- Deservirea în mod inegal a teritoriului cu privire la infrastructura primara; 

- Imposibilitatea de reglementare a activitatilor în zonele de risc natural; 

- Imposibilitatea de a rezolva necesitatile şi disfunctionalitatile semnalate de populatia comunei; 

- Nerezolvarea disfunctionalitatilor şi a cerintelor privind canalizarea apelor uzate menajere si 

epurarea acestora; 

 

In tabelul de mai jos se prezintă criteriile care au determinat alegerea alternativei propuse de 

PUG comuna BILBOR. 
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        Tabel 44 Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese 

Factor de mediu  Aspecte identificate  Propunerea PUG Criteriile care au condus la alegerea variantei 

prezentate 

Apă  Lipsa sistemului de colectare a apelor uzate şi 

pluviale. 

 Depozitări necontrolate de deșeuri pe malurile 

apelor. 

Distanță neadecvată între fosele septice şi 

fântâni.  

Racordarea gospodăriilor la rețelele centralizate 

de apă și canalizare în proporție de 100%.  

Până la finalizarea sistemului centralizat de 

canalizare se va impune pentru construcțiile noi 

și pentru cei care se racordează la sistemul de 

alimentare cu apă potabilă realizarea de bazine 

vidanjabile.  

Respectarea regimului deşeurilor. 

În scopul asigurării protecției albilor, malurilor.  

Se vor respecta indicatorii de calitate la 

evacuarea apei în receptori naturali în comuna.  

Se previne manifestarea unor hazarde datorate 

riscurilor naturale. Se asigură fundamentul 

pentru o dezvoltare socio-economică durabilă.  

Aer Lipsa surselor semnificative de poluare. 

Traficul rutier - prin gazele de 

eşapament produse de motoarele mijloacelor din 

trafic precum şi prin creşterea concentraţiei de 

particule în suspensie. 

Utilizarea combustibilului lemnos pentru 

încălzire 

 

Reabilitarea sistemului rutier. 

Implementarea proiectului privind alimentarea 

cu gaze naturale a întregii localități (PT nr. 

206/1998 de racord gaze naturale şi SRM.), se 

propune implementarea unui proiect privind 

realizarea rețelelor de distribuție a gazului metan 

în localitate; 

Realizarea de perdele vegetale în jururul 

cimitirelor, de-a lungul drumului județean 

Nu se prevăd obiective economice poluatoare 

Alternativa este sustenabilă pentru a acoperi 

nevoile de deplasare ale populației și 

respectă propunerea de dezvoltare teritorială. 

Se asigură fundamental pentru o dezvoltare 

socio-economică durabilă. 

Sol Evacuări necontrolate de ape uzate menajere din 

gospodăriile populației 

Inexistența unui sistem de compostare a 

deșeurilor organice 

Inexistența unei camere reci pentru păstrarea 

cadavrelor 

Realizarea și extinderea alimentării cu apă în 

întreaga localitate 

Finalizarea rețelelor de canalizare și a stației de 

epurare. 

Racordarea gospodăriilor la rețelele centralizate 

de apă și canalizare în proporție de 100%. 

Până la finalizarea sistemului centralizat de 

canalizare se va impune pentru construcțiile noi 

și pentru cei care se racordează la sistemul de 

alimentare cu apă potabilă realizarea de bazine 

vidanjabile. 

Respectarea regimului deşeurilor. 

Se asigură fundamentul pentru o dezvoltare 

socio-economică durabilă, utilizarea optimă a 

terenurilor și eliminarea surselor de poluare. 

Riscuri naturale  Instituirea interdicției de construcții în zonele cu 

pericol 

Alternativa este în concordanță cu legislația 

națională privind protejarea populației, a 

bunurilor și a solului, ca bun de interes național. 
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Factor de mediu  Aspecte identificate  Propunerea PUG Criteriile care au condus la alegerea variantei 

prezentate 

Zonarea 

teritorială 

Intravilanul existent nu acoperă necesarul de 

zone pentru locuințe, spații verzi, sport și 

agrement, și este extins 

Teritoriul administrativ este diferențiat în 

funcție de destinația principală a terenurilor și în 

onformitate cu necesitățile populației; 

Zonarea propusă asigură o mai bună corelare a 

nevoilor populației cu dezvoltarea urbanistică a 

localitățiilor. 

Prin zonarea intravilanului se permite 

dezvoltarea durabilă a comunei prin stabilirea 

funcțiunilor, separarea zonelor de locuit de 

celelalte activități. 
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EVALUAREA IMPACTULUI 

 
Efectuarea evaluării impactului s-a făcut pe baza documentaţiei de proiectare 

 

➢ elementele cadrului natural; 

➢ caracteristicile pedogeografice locale; 

➢ riscurile naturale de pe teritoriul comuna BILBOR, judetul HARGHITA conexiunile 

teritoriale; 

➢ situaţia existentă a amplasamentului din punct de vedere al dotărilor din comună, respectiv din 

toate satele componente; 

➢ impactul activităţilor asupra mediului (apa, aer, sol); 

➢ corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spatiului; 

➢ utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunii urbanistice; 

➢ posibilitatea creşterii calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii şi a serviciilor. 

 

Opţiunile propuse pentru protecţia factorilor de mediu pe domenii de activitate sunt: 

 

➢ solicitarea acordului de mediu pentru proiectele publice sau private sau pentru modificarea ori 

extinderea activităţilor existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului; 

➢ eliberarea autorizaţiei de construire, alta decât cea pentru locuinţe, cu respectarea normelor 

sanitare impuse de legislaţia sanitară în vigoare (Ord. MS nr. 536/1997); 

➢ realizarea lucrărilor se va face numai cu agenţi economici specializaţi şi autorizaţi, care să 

respecte legislaţia de mediu în ceea ce priveşte organizarea de şantier, utilizarea materialelor 

ecologice, a unor tehnologii moderne şi nepoluante, cu utilaje performante care să nu polueze 

mediul pe perioada executării lucrărilor şi care să ecologizeze zonele de lucru conform 

obligaţiilor din acordurile de mediu; 

➢ adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, cu optimizarea densităţii de locuire, concomitent 

cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a aliniamentelor de arbori şi a 

perdelelor de protecţie stradală; 

➢ asigurarea amplasamentelor pentru locuinţe; 

➢ evitarea degradării mediului natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deşeuri de 

orice fel; 

➢ organizarea colectării selective şi asigurarea depozitării controlate a deşeurilor; 

➢ organizarea de platforme betonate pentru depozitarea temporară a deşeurilor menajere în 

containere special amenajate şi împrejmuirea platformelor; 

➢ organizarea de platformă betonată pentru sterilizarea dejecţiilor animaliere; 

➢ ecologizarea zonelor în care s-au depozitate necontrolat deşeuri de toate tipurile; 

➢ Realizarea si extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa potabilă; 

❖ Realizarea si extinderea sistemului centralizat de canalizare cu apa a satelor componente ale 

comunei; 

❖ crearea, conservarea şi protejarea spaţiilor verzi rurale existente; 

❖ utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a produselor de protecţie a plantelor cu respectarea 

instrucţiunilor de aplicare, transport, depozitare, etc.; 

❖ adoptarea unor măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic, 

stabilirea condiţiilor de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate; 
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❖ amplasarea căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, a platformelor de 

depozitare temporară a deseurilor menajere si a altor obiective şi activităţi fără a prejudicia 

ambientul, starea de sănătate şi de confort a populaţiei; 

❖ informarea populaţiei asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor cu 

risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, eliminarea stărilor conflictuale generate de 

dezvoltările industriale prin transparenţă; 

❖ adoptarea unor politici de mediu transparente şi comunicate populaţiei din zona în ceea ce 

priveşte programele de dezvoltare ale comunei; 

❖ consolidarea malurilor pârâurilor cu plantaţii sau ziduri de sprijin; 

❖ amenajări specifice pentru turism după caz, prin valorificarea cadrului natural; 

❖ dezvoltarea infrastructurii şi realizarea reţelelor tehnico-edilitare; 

❖ îmbunătăţirea circulaţiei pe noile trasee şi refacerea îmbrăcăminţii stradale, curăţarea rigolelor, 

etc.; 

❖ executarea de trotuare pentru circulaţia pietonilor; 

❖ revizuirea periodică a tuturor podurilor şi podeţelor existente şi repararea acestora acolo unde 

este cazul; 

❖ decolmatarea şi desfundarea tuturor şanţurilor şi rigolelor; 

❖ asigurarea amplasamentelor pentru locuinte. 

 

Pentru evaluarea domeniilor cheie de intervenţe şi stabilirea măsurilor specifice necesare 

minimizătii şi reducerii efectelor semnificative asupra mediului ce vor rezulta din implementarea 

direcţiilor şi strategiilor propuse în PUG, am parcurs două faze  de evaluare realizate independent.  

Această evaluare a fost realizată în două faze. 

În prima fază au fost evaluate domeniile cheie de sprijin în conformitate cu următoarea scară 

valorică: 

➢ + 2: efect pozitiv substanţial al domeniului de intervenţie în cadrul scopului (obiectivului) de 

referinţă propus 

➢ + 1: efect pozitiv al domeniului de intervenţie în cadrul scopului de referinţă propus 

➢ 0: nici un impact 

➢ 1: impact negativ nesemnificatival domeniului de intervenţie în cadrul scopului de referinţă 

propus 

➢ 2: impact negativ semnificativ al domeniului de intervenţie în cadrul scopului de referinţă 

propus 

➢ ?: impactul nu poate fi determinat 

Evaluarea a vizat identificarea conflictelor negative semnificative potenţiale dintre domeniile de 

finanţare din cadrul PUG şi obiectivele de referinţă în domeniul protecţiei mediului. 

Au fost considerate importante acele conflicte negative pentru care deviaţia mediană ar fi putut fi – 

1 sau mai scăzută. 

Nu au fost detectate astfel de situaţii de conflicte negative pentru care deviaţia mediană ar fi 

putut fi – 1 sau mai scăzut. 

mailto:deliagusa@yahoo.com


RAPORT DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BILBOR 

 JUDETUL HARGHITA 

 

SC MEDIU RESEARCH CORPORATION SRL  

Date contact – 0745 509779 ,0721240868, deliagusa@yahoo.com , mediuresearch@yahoo.com    
Pagina  

- 123 - 

 

 

Tabel 45 Evaluarea potenţialelor efecte semnificative asupra mediului rezultate din implementarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

 
Factori de mediu Obiective de mediu relevante  

Efecte în cazul 

neimplementării propunerii  

 

EVALUAREA POTENŢIALELOR EFECTE SEMNIFICATIVE 

ASUPRA MEDIULUI REZULTATE DIN IMPLEMENTAREA  

PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

 

DIRE

CT 

INDIRE

CT 

PE 

TERM

EN 

SCUR

T 

PE 

TERM

EN 

MEDI

U 

PE 

TERM

EN 

LUNG 

SINERG

IC 

CUMUL

ATIV 

APĂ Limitarea poluării apei de la sursele 

de poluare din zonă 

Neimplementarea 

P.U.G va conduce la 

degradarea calităţii corpurilor de 

apă datorită exploatării intensive 

a resurselor de apă şi datorită 

deversării apelor uzate 

neepurate direct în emisar şi 

accentuarea disconfortului 

populaţiei ca urmare a 

subdimensionării reţelelor de 

alimentare cu apă, acolo unde 

ele există. 

+ 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 

AER Menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii 

aerului ambiental în cadrul limitelor 

stabilite de normele legale 

Reducerea impacturilor asupra 

calităţii aerului 

Gradul de degradare a 

drumurilor va creşte; 

Relaţiile de comunicare între 

localităţi se vor restrânge; 

 

+ 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 

SOL Limitarea poluării punctiforme şi 

difuze a solului şi facilitarea protejării 

solului 

Neimplementarea PUG va 

conduce la degradarea solului 

datorită deversării necontrolate 

de ape uzate menajere, 

management defectuos al 

deşeurilor menajere şi de 

provenienţă animal, aspect 

dezagreabil al peisajului 

+ 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 

 Prin PUG-ul actualizat se propune Neimplementarea PUG nu va + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 
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Factori de mediu Obiective de mediu relevante  

Efecte în cazul 

neimplementării propunerii  

 

EVALUAREA POTENŢIALELOR EFECTE SEMNIFICATIVE 

ASUPRA MEDIULUI REZULTATE DIN IMPLEMENTAREA  

PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

 

identificarea şi reabilitarea  terenurilor 

degradate 

crea premisele derulării 

procedurilor specifice de 

identificare şi măsurare a 

terenurile degradate ce necesită 

împădurire 

SCHIMBĂRI CLIMATICE Scăderea emisiilor care cauzează 

schimbări climatice 

Consumul de combustibil solid 

va contribui la creşterea gazelor 

cu efect de seră 

+ 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 

BIODIVERSITATEA RONPA0491 Paraul Dobreanului,  

 

Parcul National Calimani, 

ROSCI0019 Călimani- Gurghiu  

ROSPA0133 Munții Călimani  

Flora, fauna şi obiectivele 

istorice din comună vor fi 

afectate de neimplementarea 

planului. 

Ariile naturale protejate 

prezente se suprapun cu UAT 

Bilbor in extravilanul comunei 

Nu există extinderi in Ariile 

Naturale Protejate 

0 0 0 0 0 0 0 

ZGOMOT SI VIBRATII Principalele forme de impact sunt 

asociate, pe de o parte, imbunatatirii 

infrastructurii de 

transport, iar pe de alt parte, 

dezvoltarii zonelor locuite. 

Ca urmare, impactul se apreciaza ca 

va fi pozitiv asupra nivelurilor de 

zgomot si vibratii, in ariile limitrofe 

actualelor cai de circulatie si zone 

locuite. 

Imbunatatirea infrastructurii de 

transport va determina 

reducerea nivelurilor de zgomot 

si vibratii, cu efecte benefice 

asupra sanatatii umane si 

mediului urban. 

Construirea unor noi perimetre 

destinate locuirii sau 

activitatilor economice va 

determina cresterea nivelurilor 

actuale de zgomot si vibratii, 

dar atat aceste niveluri, cat si 

cele ale concentratiilor de 

poluanti in aer se vor situa sub 

valorile limita pentru protectia 

sanatatii populatiei umane. 

+ 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 

SĂNĂTATEA UMANĂ Protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor Influență negativă asupra stării + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 
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Factori de mediu Obiective de mediu relevante  

Efecte în cazul 

neimplementării propunerii  

 

EVALUAREA POTENŢIALELOR EFECTE SEMNIFICATIVE 

ASUPRA MEDIULUI REZULTATE DIN IMPLEMENTAREA  

PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

 

amplasamentelor în ceea ce priveşte 

transportul, mai ales zgomotul, 

vibraţiile şi noxele 

de sănătate a populaţiei, 

disconfort. 

Confort scăzut a locuitorilor, 

condiţii igienico-sanitare 

precare, posibilitatea apariţiei 

unor boli specifice. 

Deşeurile se vor depozita pe 

cursurile de apă, pe terenuri 

apărând pericolul de degradare a 

solurilor, afectarea pânzei 

freatice 

MANAGEMENTUL 

RISCULUI DE MEDIU 

Creşterea protejării populaţiei în faţa 

riscurilor asociate cu dezastrele 

naturale 

- are o influență negativă asupra 

căilor de comunicații din 

imediata apropiere a zonelor de 

risc prin afectarea infrastructurii 

și circulației; 

-mărirea suprafețelor aferente 

fiecărei zone de risc în parte 

prin extinderea fenomenelor 

manifestate; 

- generarea de conflicte latente 

cu populația în cazul în care nu 

se respectă restiricțiile impuse 

+ 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 

PATRIMONIUL 

CULTURAL ŞI 

NATURAL 

Asigurarea protejării patrimoniului 

cultural şi natural 

În cazul neimplementării P.U.G. 

se va construi fără a se respecta 

regulamentul local de urbanism 

+ 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 

EFICIENŢA 

ENERGETICĂ ŞI 

RESURSE 

REGENERABILE 

DE ENERGIE 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi 

a utilizării resurselor de energie 

Dezvoltare neraţională cu risipă 

de resurse. 

+ 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 

POPULARIZAREA 

ASPECTELOR DE MEDIU 

Îmbunătăţirea comportamentului 

responsabil faţă de 

mediu prin implicarea publicului în 

 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 
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Factori de mediu Obiective de mediu relevante  

Efecte în cazul 

neimplementării propunerii  

 

EVALUAREA POTENŢIALELOR EFECTE SEMNIFICATIVE 

ASUPRA MEDIULUI REZULTATE DIN IMPLEMENTAREA  

PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

 

rezolvarea problemelor de mediu 
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Tabel 46 Evaluarea efectului cumulativ al implementarii P.U.G. asupra obiectivelor de mediu relevante 

 
Obiectivul de mediu relevant 

obiectivul din PUG  

Realizare 

alimentare 

cu apa  

Realizare 

canalizare si 

epurare ape 

uzate  

Deseuri  Infrastructura 

rutiera  

Zonare 

teritoriala  

Riscuri 

naturale  

Eficienta 

energetica  

Pastrarea 

patrimoni 

ului natural  

Constientizare a 

publicului  

TOTAL  

Protectia calitatii aerului  0  0  +1  +2  +1  0  +1  0  +1  +6  

Asig. calitatii apelor de suprafata si 

subterane  

0  +2  +2  0  0  0  0  0  +1  +5  

Protectia solului  0  +2  +1  +1  +1  +2  0  0  +1  +8  

Imbunatatirea calitatii vietii  +2  +2  +1  +1  +1  0  +1  0  +1  +9  

Protectia populatiei la riscuri 

naturale  

0  0  0  0  +1  +2  0  0  +1  +4  

Asigurarea protectiei peisajului  0  0  0  0  0  +1  0  0  +1  +2  

Stabilirea functiunilor unitatilor 

teritoriale  

+1  +1  0  +1  0  0  0  +1  +1  +5  

Conservarea resurselor  +1  0  +2  +1  0  0  +1  0  +1  +6  

Cresterea responsabilitatii populatiei  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +9  

TOTAL  +5  +8  +8  +7  +5  +6  +4  +2  +9  +54  
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Efecte cumulative 

Este necesar ca in evaluarea efectelor asupra mediului ale prevederilor planului, sa fie luate 

in considerare efectele cumulative si sinergice asupra mediului. Astfel efectele cumulative pot 

aparea in situatii in care mai multe activitati au efecte individuale nesemnificative, dar impreuna pot 

genera un impact semnificativ, sau atunci cand mai multe efecte individuale ale planului genereaza 

un efect combinat. 

Un plan urbanistic general se adreseaza unui perimetru larg in cadrul caruia se desfasoara o 

multitudine de activitati, acestea implicand existenta unor surse de poluanti diseminate pe intreaga 

suprafata a comunei. Astfel, in perimetrul comunei se vor emite simultan surse de tip urban, dintre 

care, cele mai importante sunt: rezidentiale, institutionale, comerciale, traficul rutier, precum si 

surse de tip agricol. 

Efectele acestor activitati asupra mediului se pot cumula sau combina generand un impact 

semnificativ. 

Se precizeaza ca metodele expert utilizate pentru predictia impactului au luat in considerare 

cele mai defavorabile scenarii, considerand simultaneitatea functionarii surselor cu cea mai mare 

raspandire spatiala, chiar daca acest lucru este putin probabil sa se intample in realitate. Evaluarea 

impactului a fost efectuata luand in considerare efectele cumulate si combinate ale poluantilor sau 

ale factorilor de stres asupra factorilor/aspectelor de mediu. Un exemplu al acestui mod de abordare 

a evaluarii in care efectele cumulative rezulta implicit ca urmare a modelelor/metodelor de predictie 

utilizate, poate fi prezentat pentru factorul de mediu aer. Astfel evaluarea impactului asupra 

mediului s-a efectuat luand in considerare emisiile simultane de poluanti generate de incalzirea 

locuintelor si de traficul rutier de pe intreg perimetrul localitatii, acestea reprezentand principalele 

surse de poluare din zona. 

 

Pe baza evaluarii efectelor cumulative ale implementarii obiectivelor din P.U.G. s-a 

analizat daca obiectivele de mediu se pot atinge sau exista riscul încalcarii standardelor de 

mediu. 

 

Tabel 47 
Obiectiv de mediu  Evaluare cumulativă  Există premisele atingerii 

obiectivului?  

Protectia calitatii aerului  Obiectivele prevazute în P.U.G. au influentă 

pozitivă asupra calitatii aerului  
DA  

Asigurarea calit atii apelor de 

suprafa tă si subterane  

Obiectivele prevazute în P.U.G. au influentă 

pozitivă asupra calitatii apelor de suprafată si 

subteran  

DA  

Protectia solului  Obiectivele prevazute în P.U.G. au influientă 

pozitivă asupra solului  
DA  

Îmbunatatirea calitatii vietii  Obiectivele prevazute în P.U.G. au influientă 

pozitivă asupra calitatii vietii  
DA  

Protectia populatiei la riscuri 

naturale  

Obiectivele prevazute în P.U.G. au influientă 

pozitivă asupra protectiei populatiei  
DA  

Asigurarea protectiei 

peisajului  

Obiectivele prevazute în P.U.G. au influientă 

pozitivă asupra peisajului  DA  

Zonarea teritorială  Obiectivele prevazute în P.U.G. au influientă 

pozitivă asupra zonarii teritoriului  
DA  

Conservarea resurselor  Obiectivele prevazute în P.U.G. au efect, în 

general pozitiv asupra obiectivelor de mediu.  
DA  

Cresterea responsabilit atii 

publicului fată de mediu  

Educarea, informarea si participarea populatiei 

la luarea deciziilor privind mediul  
DA  
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Din evaluarea cumulativa a implementarii obiectivelor P.U.G. comuna BILBOR, judetul 

HARGHITA rezulta un efect majoritar pozitiv asupra obiectivelor de mediu ceea ce va asigura 

respectarea standardelor de mediu. 

Efectul obiectivelor din Planul Urbanistic General al comunei BILBOR, judetul 

HARGHITA pe termen mediu si lung se va concretiza în respectarea tintelor propuse în politicile 

de mediu adoptate de legislatie pe factori de mediu. 

 
Interactiuni 

Pentru situatiile in care ar exista posibilitatea interactiunilor dintre doi sau mai multi factori 

de mediu, ca urmare a implementarii prevederilor planului, in evaluare au fost luate in consideratie 

aceste interactiuni potentiale. 

Un exemplu in acest sens poate fi dat in cazul aspectului de mediu „ zgomot si vibratii” 

astfel nivelul de zgomot ar fi de interes numai pe zgomotul si vibratiile pot afecta si alti receptori 

cum sunt fauna terestra sau constructiile. 

Evaluarea de mediu pentru Planul Urbanistic General al comunei BILBOR a fost efectuata 

luand in consideratie toate elementele metodologice descrise mai sus. 
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CAPITOLUL 10 -  MĂSURI PENTRU MONITORIZAREA 

EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII 

PLANULUI 

 
Implementarea Planului Urbanistic General se va realiza în cadrul unui management de 

mediu de către titularul de plan, respectiv Consiliul Local comuna BILBOR, judetul 

HARGHITA, care va cuprinde: 

 

1. managementul deşeurilor: 

- monitorizarea cantităţilor de deşeuri colectate prin implementarea sistemului de gestiune 

al deşeurilor; 

-  ecologizarea albiilor râurilor în care au fost depozitate deşeuri; 

- stoparea depozitării deşeurilor menajere sau de construcţii pe terenuri neproductive; 

- eliminarea corespunzătoare a deşeurilor periculoase rezultate ca urmare a activităţii unor 

instituţii şi agenţi economici (deşeurile medicale rezultate de la punctul sanitar, uleiurile 

rezultate de la atelierul de reparaţii auto, ambalajele îngrăşămintelor şi pesticidelor 

utilizate în agricultura locală, etc). 

2. protecţia apelor calităţii apelor de suprafaţă: 

- se va urmări implementarea măsurii PUG de instituire a unei zone de protecţie de-a lungul 

cursurilor de apă; 

- implementarea sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare; 

- staţiile de epurare care vor deservi sistemul de canalizare vor fi dotate cu aparate de 

proprii de urmarire a parametrilor statiei si a calitatii apelor epurate; 

- pe durata funcţionării staţiilor de epurare monitorizarea proprietăţilor fizice, chimice şi 

biologice ale apei deversate va fi realizată de către laboratoare specializate prin prelevare 

de probe la solicitarea administratorului staţiei de epurare; 

3. protecţia apelor calităţii apelor subterane: 

- prelevarea periodică de probe în vederea monitorizării proprietăţilor fizico-chimice ale 

apelor din puţuri şi fântâni; 

- implementarea sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi de canalizare ; 

- după realizarea sistemului de canalizare se vor face verificări periodice pentru a constata 

eventualele defecţiuni; 

4. protecţia atmosferei: 

- monitorizarea traficului auto. 

5. protecţia solului şi subsolului: 

- verificarea periodica a conductelor de apa; 

- se va urmări înfiinţarea de plantaţii pe suprafeţele de teren degradat; 

- se vor realiza lucrările de consolidare a malurilor; 

- respectarea tehnologiilor de utilizare şi tratare a terenurilor cu îngrăşăminte chimice; 

- utilizarea raţională a îngrăşămintelor organice în gospodăriile particulare cu evitarea 

scurgerii în cursurile de apă; 

- interzicerea abandonării deşeurilor sau depozitarea acestora în locuri neautorizate şi 

sancţionarea nerespectării acestei prevederi;    

6. conservarea biodiversităţii: 

- respectarea prevederilor PUG privind regimul suprafeţelor de teren; 

- monitorizarea evacuărilor de la staţiile de epurare care vor deservi sistemul de canalizare; 
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- monitorizarea suprafeţelor susceptibile de a evolua spre terenuri degradate şi împădurirea 

acestora; 

- menţinerea habitatelor naturale; 

- protecţia speciilor sălbatice de plante şi animale. 

7. starea de sănătate a populaţiei din zonă: 

- monitorizarea calităţii apei din fântâni şi puţuri prin verificări periodice; 

- monitorizarea calităţii apei distribuită prin sistemul centralizat de alimentare cu apă; 

- asigurarea unei surse de apă potabilă pentru asigurarea  alimentarii cu apă potabila a 

populatiei; 

- eliminarea deşeurilor rezultate din gospodării; 

- asigurare protecţie sanitare pentru rezervoarele şi pompele care deservesc sistemul de 

alimentare cu apă; 

- preluarea apelor menajere uzate prin implementarea sistemului de canalizare şi epurare; 

 

Rezultatele obţinute din activitatea de monitorizare a implementării PUG comuna 

BILBOR, judetul HARGHITA se vor introduce în baza de date gestionată de titular şi 

concretizate prin rapoarte periodice prezentate autorităţilor. 
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CONDIŢII OBLIGATORII DE RESPECTAT LA IMPLEMENTAREA PLANULUI 

URBANISTIC GENERAL comuna BILBOR, judetul HARGHITA 

 

- Pentru reducerea poluării apelor freatice şi a celor de suprafaţă, proiectantul propune 

instituirea de zone de protecţie sanitara de-a lungul albiilor care străbat zonele locuite, zona 

în care s-a impus şi interdicţia  definitiva de construire (locuinţe şi anexe) de 15 m de o parte 

şi de alta a malurilor. 

- Delimitarea zonelor de protecţie sanitara cu regim sever urmează să se facă cu gard de sarma 

ghimpata în jurul zidurilor exterioare ale clădirilor: 

- staţia de pompare – 10 m; 

- staţia de epurare – 20 m; 

- rezervoare – 20 m; 

- staţie captare – 20 m. 

- In zone de protectie este permisa doar cultura  plantelor perene (specii vegetale caracteristice 

pajiștilor naturale din aceasta zonă, evitându-se extinderea speciilor invasive – Ambrozia, ); 

- În vederea protejării fondului construit fata de riscurile naturale se propune: 

- regularizarea pâraielor; 

- consolidarea malurilor; 

- plantaţii de protecţie cu scop de stabilizare a terenurilor cu risc de alunecări. 

- Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi 

plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei, conform Regulamentului de 

Urbanism al PUG. 

- Monitorizarea activităţilor de protecţia mediului şi respectarea condiţiilor de Implementare a 

Planului Urbanistic General vor realiza în conformitate cu  Legea protecţiei mediului.  

- Zonele supuse alunecărilor de teren şi inundaţii sunt delimitate şi marcate distinctiv pe 

planşele de REGLEMENTARI ale PUG. Pentru aceste zone se vor instituie interdicţii 

temporare de construire până la efectuarea lucrărilor de stabilizare sau drenare a terenului.  

- zone de protecţie sanitara pentru limitarea zgomotului asupra teritoriilor protejate, se va 

impune prin PUG şi Regulament, respectarea niveluri lor de zgomot în conformitate cu 

STAS SR10009/2017. 

- Respectarea zonelor de protecţie impusă prin prin ORDINUL nr. 119 din 4 februarie 2014 

pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al 

populatiei. 

- obligatiile ce le revin conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor referitoare la: 

- modul de gestionare al deşeurilor provenite de la lucrări pentru care nu este 

necesară emiterea unei autorizatii de construire/desfiinţare; 

- modul de gestionare al deşeurilor provenite de la lucrări de construcţii 

abandonate pe teritoriul administrative al comunei; 

- organizarea pe teritoriul comunei, până la I ianuarie 2025, a unui sistem de 

colectare separată a fracţiei de deşeuri periculoase care provin din gospodării, 

să se asigure ca sunt tratate în conformitate cu art. 4 şi 21 şi că nu 

contaminează alte fluxuri de deşeuri municipale; 

- Până la 31 decembrie 2023 trebuie să organizeze colectarea separată şi 

reciclarea la sursă a biodeşeurilor sau colectarea separată a acestora rară a le 

amesteca cu alte tipuri de deşeuri. 

- se va specifica obligativitatea actualizării REGISTRULUI SPATIILOR VERZI, conform 

art.16 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spaţiilor verzi din 

intravi/anul localitati/or, cu modificările şi completările ulterioare  
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PLAN DE MONITORIZARE 
 

Tabel 48 PLAN DE MONITORIZARE 

Obiectiv de mediu 

relevant  

Indicatori  Frecvenţa 

monitorizării  

Autoritatea responsabilă  

Protecţia calităţii 

aerului  

Poluanţi atmosferici specifici: pulberi, noxe, 

miros. 

- m2 spațiu verde amenajat conf. cu Legea 

24/2007 și Ordinului nr.1549/2008  

- km drum modernizat;  

- km drum nou construit.  

Anual  Primăria comuna BILBOR, 

judetul HARGHITA 

Agenţii economici  

Protecţia solului - m2 teren afectat de: salinizare, alcalinizare, 

eroziune care a fost  ameliorat conform 

reglementărilor Codului de Bune Practici 

Agricole. 

- m2 suprafață teren stabilizat;  

Anual Primăria comuna BILBOR, 

judetul HARGHITA 

 

Protecţia calităţii 

apei de suprafaţă şi 

subterane  

- % populaţie care beneficiază de serviciile de 

alimentare cu apă şi canalizare. 

- Monitorizarea indicatorilor de calitate ai 

apelor subterane a calității apelor în secțiunea 

puțurilor de captare și a celor din fântânele 

pubilce şi încadrarea în normele de 

potabilitate conform legii nr. 311/2004. 

- km rețele, instalații de aducțiune, pompare 

înma-gazinare apă  

- Realizarea rețelei de canalizare și stație de 

epurare ape menajere Km – rețele realizate; 

- Monitorizarea indicatorilor de calitate a 

apelor epurate evacuate în emisar și înca-

drarea acestora în limitele admise de HG nr. 

188/2002, modificată și completată prin HG 

nr. 325/2005, 

Se va respecta 

frecvenţa impusă 

prin Autorizaţiile 

de gospodărire a 

apelor  

Anual 

Primăria comuna BILBOR, 

judetul HARGHITA 

 SGA Neamţ 

DSP Harghita 

Gestionarea 

deşeurilor  

- cantitatea de deşeuri colectate şi predate  

- % populaţie care beneficiază de serviciile de 

salubritate 

- nr. puncte amenajate pe teritoriul comunei 

pentru colectarea selectivă. 

- cantitate de deșeuri depozitată pentru 

compostare 

- nr unități de compostare distribuite 

gospodăriilor 

Anual Primăria comuna BILBOR, 

judetul HARGHITA 

Operator salubritate  

Zonificarea 

teritorială  

- Numărul de certificate de urbanism acordate; 

- Numărul autorizaţiilor de construire 

eliberate;  

Anual  Primăria comuna BILBOR, 

judetul HARGHITA 

Inspectoratul de Stat în 

Construcţii;  

Spatii verzi  - m2 suprafeţe de spaţii verzi care să 

corespundă normelor naţio nale şi europene. 

 

Anual Primăria comuna BILBOR, 

judetul HARGHITA 
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DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE 

 

Raportul de mediu a fost elaborat pe baza analizei unei singure variante a PLANULUI 

URBANISTIC GENERAL  al comunei BILBOR, judetul HARGHITA, cea finală intocmita de 

SC TOPOPREST SRL. 

Factorii de mediu au fost analizaţi, iar datele au fost interpretate din punct de vedere 

cantitativ şi calitativ.  

Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu s-a realizat după şedinţa grupului de lucru 

constituit, pe baza prevederilor legale şi a următoarelor normative: 

1. Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia 

atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi 

atmosferici produşi de surse staţionare; 

2. NTPA 001/2005 Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a 

apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali; 

3. NTPA 002/2005 Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de 

canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare; 

4. STAS 10009/1988 limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul urban 

5. STAS 12574/87 concentraţii medii admisibile pentru principalii poluanţi; 

6. HG nr.1076/2004 privind evaluarea de mediu pentru planuri si programe; 

Nu au fost constatate dificultati majore în obţinerea, prelucrarea şi interpretarea datelor.  

Calitatea apelor de suprafaţa şi a apelor subterane a fost apreciată pe baza informaţiilor din 

literatura de specialitate.  

Caracteristicile geotehnice şi pedologice ale zonei sunt corect prezentate, pe baza 

documentelor existente si a altor studii de specialitate. 

Pentru elaborarea capitolului referitor la conservarea biodiversităţii au fost studiate lucrări 

ştiinţifice de specialitate publicate în domeniul botanic, fitocenologic, geobotanic, entomologic şi 

ornitologic. Nu există însă date complete de conspect al florei şi faunei specifice locale.  

Menţionăm că prin întocmirea acestui P.U.G. s-a urmărit tratarea unitară a întregii suprafeţe 

de teren aflată în administrarea Primăriei comunei BILBOR, judetul HARGHITA atât din punct 

de vedere arhitectural cât şi al utilităţilor tehnico-edilitare.  

Recomandările formulate de prezentul plan a urmărit îndeplinirea obiectivelor propuse în 

condiţiile respectării prevederilor legislaţiei de mediu. Nu s-a  evidenţiat un potenţial impact negativ 

asupra mediului natural sau socio-economic. Derularea proiectelor propuse va avea efect benefic 

asupra condiţiilor socio-economice. 
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CAPITOLUL 11 -  REZUMAT NETEHNIC 

 

La elaborarea Raportului de mediu s-au luat în considerare actele normative în vigoare cu 

referire la protecţia mediului: legi, hotărâri de guvern, ordine ministeriale.  

In conformitate cu Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/CE privind 

evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului la intocmirea Raportului s-au tinut 

cont de urmatoarele prevederi: 

8. Legea nr. 265/29.06.2006 (M.Of. nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului (M.Of. nr. 

1196/30.12.2005, rectificare în M.Of. nr. 88/31.01.2006) : 

9. Ordonanţa de urgenţă nr. 114/17.10.2007 (M.Of. nr. 713/22.10.2007) pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului  

10. Ordonanta de urgentă nr. 164/19.11.2008 (M.Of. nr. 808/03.12.2008) pentru modificarea si 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului  

11. HG nr. 1076/08.07.2004 (M.Of. nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea procedurii evaluării de 

mediu pentru planuri şi programe  

 

Conform Hotarârii nr. 1076/ 2004 a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor se supun 

obligatoriu procedurii de realizare a evaluarii impactului asupra mediului planurile de urbanism 

general, prin realizarea unui Raport de Mediu. Potrivit  art. 2, pct. e, raportul de mediu descrie şi 

evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului obiectivele şi aria geografică aferentă, de 

asemenea analizează problemele semnificative de mediu, starea mediului şi evoluţia acestuia în 

absenta implementarii planului şi determină obiectivele de mediu relevante în raport cu obiectivele 

specifice ale planului. 

 

Obiectul Planului Urbanistic General îl constituie studiul privind amenajarea teritoriului 

administrativ al comunei si a teritoriilor localitatilor componente. Acesta s-a facut pe baza 

urmatoarelor documente: 

- Plan Urbanistic General al COMUNEI BILBOR, JUDEŢUL HARGHITA - întocmit 

de   SC TOPOPREST SRL - Neamţ 

- Memoriu General aferent Planului Urbanistic General al COMUNEI BILBOR, 

JUDEŢUL HARGHITA 

- S-a elaborat prezentul Raport de Mediu, ca urmare a solicitării facuta de Primăria  

COMUNEI BILBOR, JUDEŢUL HARGHITA, pentru obtinerea Avizului de Mediu 

conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii evaluării de mediu pentru planuri şi 

programe.  

 

Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei BILBOR, judeţul Harghita. 

Prin realizarea prezentei lucrări se doreşte actualizarea bazei legale urbanistice aferente 

teritoriului administrativ BILBOR, prezentându-se şi impunându-se reglementări urbanistice care 

să conducă la o dezvoltare economică şi socială a zonei, conform tuturor proiectelor care urmează a 

se efectua în zonă. 

Se propune realizarea unui suport topografic real care să confere posibilitatea materializării 

întregii gândiri de dezvoltare a zonei şi care să fie uşor de exploatat. 

Planul Urbanistic General al comunei BILBOR este documentul coordonator principal în 

contextul constituirii unei dezvoltări armonioase şi corelate a elementelor structurale ale mediului 

urban, centrului administrativ şi civil, teritoriilor locuibile, zonelor industriale şi de agrement, 

sistemului de deservire al populaţiei şi infrastructurii tehnice adecvate. 
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Problema de bază a proiectului P.U.G. este pronosticul şi determinarea parametrilor - cheie 

pentru dezvoltarea teritoriului, potenţialului socio - economic, pentru optimizarea reţelei stradale, 

transportului public, pentru amenajarea edilitară a comunei. 

Zonificarea funcţională a teritoriului comunei, cu considerarea factorilor de mediu, 

exigenţelor ecologice, relaţiilor economice şi sociale în baza analizei şi evaluării situaţiei existente 

este tema pentru un pronostic optimal şi eficient în format complex. 

 

Planul Urbanistic General al Plan Urbanistic General al COMUNEI BILBOR, 

JUDEŢUL HARGHITA - întocmit de   SC TOPOPREST SRL ,  are scopul de a 

răspunde, într-o primă etapă, presiunilor exercitate în domeniul invesţitional prin: 

2. Stabilirea  direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi dezvoltare 

urbanistică a localităţilor; 

3. utilizarea raţionala şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice; 

4. revalorificarea potentialului natural, economic si uman; 

5. recorelarea intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului; 

6. optimizarea relatiilor localitatii cu teritoriul administrativ si cu cel judetean; 

7. evidenţierea fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul comunităţii; 

8. optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de dezvoltare ale 

regiunii 

9. creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente locuirii şi 

serviciilor; 

10. fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică (modernizarea căilor de 

comunicaţie, alimentarea centralizată cu apa, alimentarea cu gaze naturale, realizarea reţelei 

de canalizare, a staţiei de epurare, amplasarea şi amenajarea corespunzatoare a spaţiilor 

pentru colectarea deşeurilor menajere pentru toate localităţile comunei); 

11. asigurarea suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor de urbanism 

şi autorizaţiilor de construire; 

12. corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spatiului. 

 

Dintre principalele obiective ale Planului Urbanistic General, mentionăm: 

2. restabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan. 

3. delimitarea zonelor de interdictie definitiva sau temporară de construire pâna la aprobarea 

PUD sau PUZ;  

4. precizarea zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, neomogenităţi geologice);  

5. restabilirea şi delimitarea zonelor protejate (naturale si construite)şi de protecţie a acestora; 

6. reorganizarea si si dezvoltarea cailor de comunicatii; 

7. Preluarea in PUG si rezervarea unor amplasamente pentru viitoarele proiecte a tuturor 

programelor aflate in derulare cat si a celor ce urmeaza a fi finantate din FONDURI 

NATIONALE si ale UNIUNII EUROPENE (fonduri structurale). 

8. Reamplasarea unor dotari din sistemul echiparii tehnico – edilitare si dezvoltarea acestora; 

9. Corelarea propunerilor privind protectia mediului cu prevederile Planului Local de Actiune 

Pentru Mediu, respectiv cu Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor şi Sistemul de 

management integrat al deşeurilor. 

10. extinderea reţelei telefonice în toate satele comunei; 

11. modernizarea instalaţiilor de iluminat public şi extinderea acestora 

12. pietruirea drumurilor comunale, a uliţelor şi străzilor din sate, reprofilarea acestora, refacerea 

şanţurilor şi a rigolelor de scurgere, a podeţelor şi a spaţiilor verzi din zonele drumurilor; 

13. reparaţii capitale la obiectivele de interes public; 

14. reasigurarea suportului de reglementari pentru eliberarea cerificatelor de urbanism si 

autorizatiilor de construire; 
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15. modernizare şi dezvoltarea echipării edilitare; 

16. evidenţierea   categoriilor de deţinători din intravilan şi extravilan susceptibili a participa la 

circulaţia juridică a terenurilor, precum şi strategia de valorificare a terenurilor în funcţie de 

nevoile de realizare a obiectivelor publice pentru comunitate; 

Domeniul de aplicare: 

- eliberarea certificatelor de urbanism şi emiterea autorizaţiilor de construire pentru 

obiective ce nu necesită studii aprofundate; 

- fundamentarea solicitărilor unor fonduri de la bugetul statului sau fonduri europene, 

pentru realizarea obiectivelor de investie utilitate publică;  

- declanşarea procedurii de declarare a utilităţii publice pentru realizarea unor obiective ce 

implică exproprieri; 

- respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederi ale PUG aprobat; 

- proiectarea unor P.U.Z.–uri sau P.U.D.-uri necesare detalierii unor zone, respectiv unor 

amplasamente. 

 

Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de Consiliul 

Local 

 

Conform Strategiei de dezvoltare Economico-Socială-Durabilă a comunei BILBOR 2021-

2027 Obiectivul general de dezvoltare a comunei BILBOR constă în reducerea decalajelor faţă de 

oraş şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin asigurarea serviciilor publice absolut 

necesare pentru apropierea standardului general de dezvoltare către nivelul unor comunităţi similare 

din Uniunea Europeană. 

 

Obiective specifice: 

- Modernizarea infrastructurii rutiere 

- Dezvoltarea infrastructurii de utilitati publice si servicii publice 

- Dezvoltarea economiei locale 

- Dezvoltarea locala coerenta si protejarea mediului 

- Dezvoltarea resursei umane si creșterea ratei de ocupare a populației 

- Dezvoltarea educațională și culturală 

 

Portofoliu de proiecte regăsite în analiza nevoilor şi a potenţialului de dezvoltare, analiză 

ataşată Strategiei de dezvoltare: 

Căi de comunicaţie - transport rutier 

Acţiuni: 

- Asfaltare drum comunal Suseni Luncă (aproximativ 2km) pe raza comunei Bilbor; 

- Modernizarea căilor de acces de pe raza comunei Bilbor; 

- Finalizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor comunale DC 76 și DC 77; 

- Inițierea și finalizarea procedurilor legale de transferare a unor drumuri forestiere 

din administrația Ocolului Silvic Borsec în administrația locală; 

 

Construcţii tehnico-edilitare 

Acţiuni: 

- Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în comuna 

Bilbor, județul Harghita; 

- Reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat public (lămpi solare). 
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Instituţii publice şi servicii 

Acţiuni: 

- Dotarea unităților educaționale de pe raza comunei Bilbor cu sisteme de 

supraveghere video; 

- Dotarea Serviciului Voluntar pentru situații de Urgență pentru a interveni eficient în 

situații de urgență; 

- Înființarea de unități de valorificare și prelucrare a produselor bio de pe raza 

comunei Bilbor; 

- Înființarea unor pensiuni agroturistice pe raza comunei Bilbor; 

- Campanii de promovare a comunei Bilbor din punct de vedere turistic; 

- Renovarea și dotarea Școlii Gimnaziale Speciale de pe raza comunei Bilbor; 

- Renovarea și dotarea Centrului de Plasament de pe raza comunei Bilbor; 

- Înființarea, dotarea și darea în folosință a unei baze sportive pe raza comunei 

Bilbor; 

- Amenajarea/reabilitarea actualului spațiu de joacă de pe raza comunei Bilbor și 

înființarea de noi spații de joacă și spații verzi la nivelul comunei Bilbor; 

- Înființarea și dotarea unui Centru Cultural pentru Copii și Tineret la nivelul 

comunei Bilbor; 

- Înființarea unui Teatru de vară în comuna Bilbor; 

- Construire, dotare și dare în folosință Centru de Asistență după Programul Școlar 

After School la nivelul comunei Bilbor; 

 

Spatii verzi, sport, agrement 

Acţiuni: 

- Valorificarea ariilor protejate existente la nivelul teritoriul comunei Bilbor; 

- Campanii de informare și educație ecologică; 

- Pârtie de schi în comuna Bilbor; 

 

Unitati industriale si depozitare 

Acţiuni: 

- Înființarea unui centru de abatorizare pe raza comunei Bilbor; 

 

 

Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare 

Planul Urbanistic General comuna Bilbor, elaborat în 2001 de către SC PROIECT 

HARGHITA S.A. Miercurea Ciuc, cu nr. 2805/2001. 

Planul Urbanistic General anterior a fost elaborat în anul 2001, proiect 2805/2001, de către 

SC PROIECT HARGHITA S.A. Miercurea Ciuc. Datorită modificării cerinţelor din punct de 

vedere urbanistic şi al amenajării teritoriului s-a impus realizarea prezentului Plan Urbanistic 

General pentru comuna Bilbor. 

 

Surse de documentare 

   Planul Urbanistic General comuna Bilbor, elaborat în 2001 de către SC PROIECT HARGHITA 

S.A. Miercurea Ciuc, cu nr. 2805/2001. 

Documentare şi consultare efectuată la Primăria Bilbor, judeţul Harghita. 

Planul de dezvoltare zonala pentru urmatorii 10 ani si perspectivele pentru urmatorii 20 de 

ani pentru arealul situat in nordul judetului Harghita – 2015 
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Planul de management al Parcului Național Călimani, aprobat prin HG 1035/2011, OUG nr. 

57/2007 aprobată prin Legea 149/2011 cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 195/2005 

aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

 

Geologia depozitelor paleogene și miocen inferioare din sectorul central-nordic al 

flișului Carpaților Orientali -Referat- Prof. dr. Ilie Turculeţ, drd. Grădianu Ionuţ, 2006. 

Harta Geologică a României, 1968  

http://doru.juravle.com/cursuri/resurse/cursuri_2015-2016/gr/09.GEOLOGIAROMANIEI-

CURS09 DOMENIULFLISULUI+MOLASA,CO.pdf 

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bilbor, perioada 2021-2027 

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bilbor, perioada 2014-2020 

www.cultura.ro, Ministerul Culturii şi Cultelor secţiunile: 

-Patrimoniul Cultural Naţional – Monumente istorice – Lista monumentelor istorice. 

-Arheologie – Repertoriul arheologic naţional. 

www.icpa.ro – Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie – Comune vulnerabile 

la poluarea cu nitraţi în România. 

www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală. 

www.culte.ro – Ministerul Culturii şi Cultelor - Secretariatul de Stat pentru Culte, lăcaşuri 

de cult din România - bază de date. 

www.insse.ro, www.harghita.insse.ro – Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională 

de Statistică Harghita. 

www.edrc.ro – Centrul de resurse pentru diversitate etno - culturală. 

www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală. 

 

 

Lista studiilor și proiectelor elaborate anterior 

 

În perioada întocmirii prezentului Plan Urbanistic General, dar şi anterior lui, pentru comuna 

Bilbor au fost întocmite mai multe proiecte de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii, dintre 

care amintim, structurate pe următoarele domenii: 

 

-Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport: 

• Modernizare sector de drum judetean DJ174/B de la km 0+000 pana la 2+700, Comuna 

Bilbor 

• Modernizare sector de drum judetean DJ174/A de la km 25+700 pana la 27+600, Comuna 

Bilbor 

• Ranforsare sistem rutier DC 77 Fundoaia Deal 

• Reparatii pietruiri existente si covor asfaltic pe străzile Cimitirului și Târgului 

• Ranforsare sistem rutier DC 76 

 

-Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii economice: 

• Construire piață agroalimentară, Bilbor 

• Construire locuințe de serviciu cu spații comerciale la parter, Bilbor 

• Înființarea unei pensiuni agroturistice, Bilbor 

 

-Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu prin: 

• Înființare parc de joacă pentru copii, Bilbor 

 

-Dezvoltarea infrastructurii educaţionale prin: 
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• Achiziții de bunuri, dotări – șarpantă nouă școală 

 

 

-Dezvoltarea infrastructurii de cultură prin: 

• Infiintare Camin cultural si Biblioteca, Bilbor 

• Construire capelă mortuară, Bilbor 

 

 

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G. 

 

- „Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor – km 20+000 – 23+423 - DJ 174C - lim. jud. 

Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197” 

- Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa potabilă 

- Realizarea sistemului centralizat de canalizare  

- Lucrari de modernizare LEA  si bransamente Bilbor, jud. Harghita 

- Lucrari si dotari suplimentare la Scoala Gimnazial OC Taslauanu Bilbor in vederea obtinerii 

aizelor si autorizatiei de functionare 

- Modernizarea drumurilor comunale din Comuna Bilbor 

- Lucrari suplimentare la Caminul Cultural Bilbor in vederea obtinerii aizelor si autorizatiei de 

functionare 

- Lucrari suplimentare la Scoala nr. 3 Rachtis in vederea obtinerii avizelor si autorizatiei de 

functionare 

- Infiintare sala sport 

 

 

Studii de fundamentare cu caracter analitic 

Reambularea suportului topografic 

-  Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, 

Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere, executată în 1974 şi imprimare în 1978, 

precum şi aerofotografiere, executată în 1981 şi imprimare în 1984; 

- Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, din 2016; 

- Hărţi silvice. 

 

Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor, 

precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. 

Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 şi 1:5000. Scanarea şi 

georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. elaborate. Vectorizarea curbelor de 

nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu echidistanţa de 10 metri. Vectorizarea tuturor 

elementelor planimetrice necesare de pe planurile topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe 

ortofotoplanuri. Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 

ortofotoplanurilor precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. Procesarea datelor în formă finală în 

ArcGIS. 

Stabilirea condiţiilor geotehnice 

- Condiţii geotehnice şi hidrogeologice 

Circulaţia în localităţi şi în teritoriul de influenţă al acestora 

- Organizarea circulaţiei şi transporturilor 

Protecţia mediului 

- Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului 

Regimul juridic al terenurilor 

- Tipuri de proprietate asupra terenurilor şi imobilelor 
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Identificarea şi protejarea ansamblurilor arhitecturale – urbanistice cu valoare deosebită. 

-Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită (culturală, istorică, arhitectural – 

urbanistică, etc.). 

-Evoluţia localităţii, sub aspect istorico – cultural, etnografic, urbanistic – arhitectural. 

Echipare edilitară majoră. 

Potenţialul turistic al localităţii. 

- Valorificarea potenţialului turistic. 

 

Studii de fundamentare cu caracter consultative care au fost realizate in perioada de 

elaborare PUG 

Ancheta socio – urbanistică privind opţiunile populaţiei. 

În cadrul şedinţelor Consiliului Local s-au prezentat, de către proiectant, posibile scenarii 

privind evoluţia localităţii şi s-au conturat, pe baza opţiunilor populaţiei, informaţii şi date privind 

configurarea ulterioară a ţesutului urban. 

 

Studii de fundamentare cu caracter prospectiv care au fost realizate in perioada de elaborare 

PUG 

Aceste tipuri de studii sunt reprezentate prin elaborarea unor prognoze pentru diferite 

domenii sectoriale, privind evoluţia populaţiei, evoluţia mişcării în teritoriu, a mobilităţii şi a unei 

serii întregi de factori care ţin de geodemografia zonei luate în discuţie, evoluţia activităţilor 

economice, etc. Studiile reflectă o analiză atentă a situaţiei existente şi o evidenţiere a 

disfuncţionalităţilor şi priorităţilor care trebuiesc luate în seamă. 

Se ştie foarte bine că prognozele sunt binevenite în cadrul socio - economic prin prisma 

fluctuaţiilor în timp şi spaţiu a indicatorilor. Spre exemplu, evoluţia spaţială şi temporală a 

populaţiei unei zone face obiectul unor studii foarte complexe care trebuie să reflecte tendinţele de 

dezvoltare a unei zone analizând mişcarea populaţiei, natalitatea, mortalitatea, gradul de îmbătrânire 

al populaţiei, speranţa de viaţă la naştere, emigrarea şi imigrarea, etc. Toţi aceşti indicatori sunt în 

strânsă corelaţie cu indicatorii de ordin economic. Interacţiunea între social şi economic este 

evidentă printr-o dependenţă în ambele sensuri. Atunci când sunt creşteri la aşa-zişii indicatori 

pozitivi ai demografiei de regulă ele cauzează creşteri ale factorilor economici. Ori, o scădere din 

punct de vedere economic are o puternică repercusiune asupra evoluţiei demografice. Se poate 

spune deci că, orice fluctuaţie din demografie se reflectă printr-o altă fluctuaţie pe plan economic 

chiar dacă nu imediat (aceasta putând fi observată după o anumită perioadă de timp). 

Iar această interacţiune a acestor factori se răsfrânge, în modul cel mai evident, asupra 

amenajării teritoriului prin modificări care schimbă peisajul natural. Politica de dezvoltare locală 

urmărită prin lucrări cum este şi Planul Urbanistic General urmăreşte tocmai aceste modificări prin 

valorificarea potenţialului de orice fel, fie el natural, social sau economic. Din acest motiv 

considerăm, de o importanţă majoră, introducerea datelor evidenţiate prin astfel de studii într-un 

capitol separat al prezentei lucrări. 

 

Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse judeţene sau locale 

Datele prezentate sunt în conformitate cu baza de date online (Indicatori de statistică 

regională Tempo) a Institutului Naţional de Statistică – Direcţia Regională de Statistică Harghita; 

 

Suportul topografic al P.U.G. 

- Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, 

Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere, executată în 1974 şi imprimare în 1978, 

precum şi aerofotografiere, executată în 1981 şi imprimare în 1984; 

- Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, din 2016; 

- Hărţi silvice. 
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Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor, 

precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. 

Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 si 1:5000. Scanarea şi 

georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. elaborate. Vectorizarea curbelor de 

nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu echidistanţa de 10 metri. Vectorizarea tuturor 

elementelor planimetrice necesare de pe planurile topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe 

ortofotoplanuri. Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 

ortofotoplanurilor precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. Procesarea datelor în formă finală în 

ArcGIS. 

 

 

RELAŢIA PUG CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME  

In scopul elaborarii prezentei documentatii, au fost consultate urmatoarele surse documentare : 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunile I-V 

 Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean HARGHITA 

         Planul de dezvoltare zonala pentru urmatorii 10 ani si perspectivele pentru urmatorii 20 de 

ani pentru arealul situat in nordul judetului Harghita – 2015 

         Planul de management al Parcului Național Călimani, aprobat prin HG 1035/2011, OUG nr. 

57/2007 aprobată prin Legea 149/2011 cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 

195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

 MASTERPLAN “Extinderea si reabilitarea  infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 

Harghita” 

 Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi 

 Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul HARGHITA 

 Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului HARGHITA 

 Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita  pe perioada 2020-2030 

 Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor JUDETUL HARGHITA ;  

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DIN JUDEȚUL HARGHITA; 

 PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL HARGHITA 

 

Documentaţia P.U.G. va fi însoţită de Regulamentul Local de Urbanism, care cuprinde toate 

reglementările prevăzute de lege şi de noul P.U.G. elaborat.  

Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprind 

norme obligatorii pentru autorizarea construcţiilor pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan 

cat şi în extravilan, în limita teritoriului administrativ al comunei Bilbor. 

 

 

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ - INTRAVILAN,BILANŢ TERITORIAL, ZONE FUNCŢIONALE.  

            

  Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial – administrative 

 

Comuna Bilbor este situată în extremitatea nordică a judeţului Harghita, la poalele Munţilor 

Călimani, în valea Bistricioarei, la 115 km de reședința de județ, Miercurea Ciuc. Este formată din 

localităţile Bilbor şi Răchitiş. 

Comuna Bilbor se învecinează cu: 

- la Nord – limita cu judeţul Suceava 

- la Sud   – staţiunea Borsec şi comuna Corbu 

- la Vest  – oraşul Topliţa 
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Comuna Bilbor se află la intersecţia coordonatelor geografice: paralelei de 47º04´ latitudine 

nordică cu cea a meridianului de 25º29´ longitudine estică. 

 

Intravilanul comunei Bilbor este situat la o altitudine cuprinsa intre 900 si 1035 m. 

Teritoriul administrativ al comunei Bilbor se întinde pe o suprafaţă de 22,73 km², fiind cel 

mai bogat U.A.T. din judeţ în izvoare de apă minerală. 

Pe limita vestică se desfășoară la mare altitudine culmea Smida Arsă-Voivodeasa cu vârful 

Călimanul Cerbului (2012 m) și vârful Călimani Izvor (2031 m). 

Comuna Bilbor este şi cea mai nordică aşezare din Judeţul Harghita. 

 

Principalele căi de acces în comuna Bilbor sunt: 

-DJ 174 A – cu acces direct la DN 15 (Topliţa - Borsec), cu iesire orientata spre SV la vest 

de Pasul Creanga spre Toplita, unde face legatura cu drumul national I locul numit “Podul Crengii”  

; 

 

-DJ 174 B – cu acces direct la DN 15 (Borsec – Capu Corbului – Tulgheş – Bicaz – Piatra 

Neamţ);  

 

-DJ 174 C – cu acces direct către Vatra Dornei.  

 

Distanţa din centrul comunei până la: 

-Drum naţional DN 15  –   12 km; 

-Drum european E 578  –   24 km; 

-Aeroport Târgu Mureş – 126 km. 

 

Tabel 49 Lungimea drumurilor pe categorii  

  

Categorii drumuri Lungime(km) 

DJ 36,4 

DC 10,4 

Străzi principale 18,4 

Străzi secundare 12,1 

 

 

In cadrul judetului Harghita, comuna Bilbor are functiune predominant Agricola si secundar 

industriala prin prelucrarea lemnului și productia si imbutelierea apelor minerale (AQUA 

BILBOR S.R.L.).  

În mediile competitive ale economiei de piaţă, accesibilitatea devine condiţie esenţială 

dezvoltării economice eficiente, iar prezenţa unei infrastructuri moderne se transformă într-o 

garanţie a succesului oricărei politici sau strategii. 

Este important de reţinut că de calitatea infrastructurii depinde în mod practic dezvoltarea 

naţională, regională, judeţeană şi nu în ultimul rând cea comunală. 

Fiind condiţia necesară dar nu şi suficientă a creşterii economice, infrastructura de transport 

trebuie orientată în mod complet şi integral, către o dezvoltare adecvată nevoilor economico-sociale 

ale zonei. 

Efectele pe termen lung ale investiţiilor în infrastructură sunt bine cunoscute în ceea ce 

priveşte sporirea atractivităţii în scop investiţional în zonă. 

In intravilanul comunei exista 4 statii de autobuz amenajate. Pe plan local, transportul in 

comun se realizeaza prin intermediul autobuzelor si a microbuzelor, care circula pe traseul Bilbor – 
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Toplita. Operatorul care asigura facilitatile de transport public local este SC Dany Trans SRL, 

Harghita. 

Potențiala dezvoltare turistică și agroturistică a comunei impune o extindere a rețelei de 

drumuri catre zonele de interes care se preteaza la astfel de activități.  

 

Zona funcţională “Locuinţe si funcţiuni complementare” este reprezentată de fondul de 

locuinţe, al cărui situaţie la finalul anului 2018 era de 993 de locuinţe existente, la nivelul comunei 

Bilbor. 

 Zona funcţională “Instituţii publice şi servicii” prezintă următoarele instituţii cu importanţă 

pentru comună atât în ceea priveşte serviciile indispensabile unei comunităţi, cât şi privitor la 

siguranţa cetăţeanului: 

- Primarie 

- Cabinet medical individual 

- Cabinet medicina dentara 

- Cabinet medical veterinar 

- Farmacie 

- Statie ambulanta 

- Biblioteca 

- Cămin cultural 

- Şcoală gimnazială 

- Grădiniţă 

- Scoala speciala si Centru de plasament 

- Parc – loc de joaca 

- Piata agro-alimentara 

- Post de Poliție  

- Ocol silvic 

- Unitati de cult 

- Oficiul Postal 

- CEC Bank 

- Croitorie, tricotaje 

- Unităţi comerciale 

- Centru de colectare a laptelui 

- Statie Peco 

- Vulcanizare 

 

Pe baza celor sus prezentate zonificarea funcţională propusă va reglementa funcţiunea 

terenurilor libere distribuindu-le către zonificarea  funcţională dominantă şi/sau către zonarea 

funcţională solicitată, cu respectarea funcţiunilor existente , a necesităţilor de dezvoltare ale 

comunei şi a dreptului asupra proprietăţii. Astfel zonificarea propusă devine conform tabelului: 

 

Tabel 50 Intravilan propus – comuna Bilbor Zonificare propusa 

Localitate/ [Ha]/% 

Intravilan 

UAT Bilbor 

Zonificare functionala Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 672.31 81.81 

Unitati industriale si depozite 5.94 0.72 

Unitati Agro 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 9.09 1.11 
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Cai de comunicatie - transport rutier 34.23 4.17 

Spatii verzi, sport, agrement 19.25 2.34 

Constructii tehnico-edilitare 3.24 0.39 

Zona gospodarire comunala, cimitire 1.34 0.16 

Terenuri libere 75.81 9.23 

Ape 0.08 0.01 

Terenuri neproductive 0.51 0.06 

Total 821.80 100.00 

 

 

Tabel 51 Balanta comparativa Intravilan Existent/Propus comuna Bilbor 

     

Intravilan  
Suprafata 

intravilan existent (Ha) 

Suprafata 

intravilan propus (Ha) 

Diferenta 

(Ha) 

Diferenta % fata de 

existent 

Bilbor 602.71 602.81 0.09 0.02 

Rachitis 141.28 218.99 77.72 55.01 

Total 743.99 821.80 77.81 10.46 

 

 

 

Potenţial economic 

Comuna Bilbor dispune de 8975 ha teren agricol din totalul suprafeţei de 22686 ha. 

Suprafata totala acoperita cu paduri si alta vegetatie forestiera inregistrata la nivelul comunei 

Bilbor este de 13925 ha, conform datelor de la Primaria Bilbor. 

Specificul comunei Bilbor este preponderent industrial, activităţile principale fiind 

exploatarea izvoarelor de apă minerală, precum şi prelucrarea primară a lemnului. O altă activitate 

importantă desfăşurată de către locuitorii din comună este creşterea animalelor. 

 

Agricultură 

Producția vegetală nu este pretabilă comunei Bilbor. Relieful și condițiile climatice nu sunt 

favorabile cultivării de cereale sau a plantelor uleioase. 

În perioada 2010-2012, suprafața agricolă cultivată cu legume s-a menținut constantă, 

ocupând 43 ha. Dintre acestea, 1 ha este cultivat cu varză, iar 42 ha sunt cultivate cu cartofi. 

La nivel local nu există suprafețe cultivate cu viță de vie. 

Din punct de vedere al condițiilor geografice, arealul comunei Bilbor este favorabil creșterii 

animalelor. 

La nivel local, in localitatea Bilbor, exista o piata agroalimentara, construita incepand cu 

anul 2012 si amenajata in anii 2013-2014. 

 

În comuna Bilbor nu există suprafețe de teren acoperite cu livezi sau pepiniere pomicole. 

Nu există bălți, iazuri amenajate, dar există posibilitatea de amenajare în vederea dezvoltării 

activității pentru agrement și industria alimentară. 

La nivel local, suprafața acoperită cu ape și bălți este de 69 ha, conform datelor de la INS 

Harghita. 
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Suprafața totală acoperită cu păduri și altă vegetație forestieră înregistrată la nivelul comunei 

Bilbor este de 13925 ha, conform datelor de la Primăria comunei Bilbor, precum și a datelor de la 

INS București. 

Datorită suprafețelor mari de teren acoperit cu păduri, prelucrarea lemnului reprezintă una 

dintre activitățile economice de bază ale locuitorilor comunei. 

 

Tabel 52 Numărul mediu al salariaților – comuna Bilbor 

Numărul 

mediu al 

salariaților 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

113 116 114 113 113 113 111 110 115 118 111 

Conform datelor de la INSS se constată un echilibru a salariaților  în intervalul de 10 ani dintre 

2008-2018. 

 

Numărul mediu al salariaților – definiție conform INSS 

Numărul mediu al salariaților reprezintă numărul de salariați angajați cu contracte individuale de 

muncă, plătiți de întreprindere pentru o durată medie normală a timpului de lucru, pe perioada de 

referință. Se determină cu medie aritmetică simplă calculată prin împărțirea sumei efectivelor 

zilnice de salariați din perioada de referință. 

 

. Sectorul industrial este reprezentat de unități de prelucrare a lemnului și productia si 

imbutelierea apelor minerale (AQUA BILBOR S.R.L.).  

 

 

Potențial turistic 

Un potenţial turistic important se identifică în comună care dispune de biserici, monumente 

istorice, vegetaţie şi faună deosebită ce pot oferi cadrul de dezvoltare a turismului cultural, destinat 

în special turiştilor de la nivel naţional. 

Datorita potentialului turistic formele de turism ce pot fi practicate in cadrul comunei sunt 

urmatoarele: turism montan, turism ecumenic, turism rural si agro-turism. In vederea dezvoltarii 

turismului pe teritoriul comunei se poate facilita si practicarea turismului balnear, a turismului 

sportiv sau a turismului cultural si istoric. 

Turismul montan beneficiaza de numeroase trasee montane cu pornire din comuna Bilbor, 

marcate si obiective naturale precum Mlastina Paraul Dobreanului sau Mlaștina de la Pârâul 

Rușilor. 

Turismul ecumenic este favorizat de existenta  Bisericii monument  „Sf. Nicolae”. 

Turismul rural si agro-turismul este sustinut de urmatoarele elemente de interes: stani in 

zona muntoasa, exemple de practica in cresterea animalelor si in prepararea produselor lactate. 

Turismul balnear se poate dezvolta gratie numeroaselor izvoare de apa minerale, bogate in 

bioxid de carbon. 

Turismul sportiv se poate dezvolta prin realizarea unei partii de ski (Popasul Iutes), a unei 

baze de echitatie sau a unor trasee de cicloturism. 

Turismul cultural si istoric depinde de promovarea monumentelor istorice existente pe raza 

comunei si prezentate mai jos: 

Conform PATN, Sectiunea III Zone protejate, comuna Bilbor se alatura zonelor cu 

concentrare mare de patrimoniu construit de interes national. 

Infrastructura de turism prezinta 7 unitati de cazare la momentul actual, cu o capacitate 

totala de 62 de locuri. 
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Echipare edilitară – Situația existentă 

 

Gospodărirea apelor 

Cursurile de apă care străbat comuna nu sunt, în totalitate, regularizate şi prezintă risc de 

inundabilitate.  

 

Alimentarea cu apă 

Comuna Bilbor nu dispune de o reţea simplă de distribuţie a apei potabile. 

 

Canalizare 

Comuna Bilbor nu dispune de rețea de canalizare pentru colectarea apelor uzate menajere. 

 

Alimentarea cu energie electrică 

Operatorul de distributie de energie electrica este Electrica Distributie Transilvania Sud 

S.A., iar furnizorul de energie electrica este S.C. Electrica Furnizare S.A.. Energia electrica este 

distribuita consumatorilor din cadrul comunei Bilbor prin intermediul liniilor electrice de transport 

de medie tensiune (20 Kv), precum si a statiei si posturilor de transformare. 

Reţeaua electrică aeriană existenta în comună este alimentată cu energie electrică din staţia 

de transformare de 100/20 Kv prin linii electrice aeriene de 20kv montate pe stâlpi de beton. 

Consumatorii de energie electrică din comună sunt alimentaţi prin linii electrice de distribute 

de 0,4 kv pozate pe stâlpii de beton din posturile de transformare de 20/0,4 kv. 

Pe raza comunei Bilbor sunt 8 posturi de transformare. 

Reţeaua de alimentare cu energie electrica de medie şi înaltă tensiune însumează 12,1 km, 

din care: 

- LEA     20 Kv    = 12,1 km. 

Traseele majore ale acestor reţele (medie tensiune), precum şi poziţiile posturilor de 

transformare sunt prevăzute în planşele cu reţelele tehnico-edilitare. 

Deasemenea, reţelele electrice de joasă tensiune care alimentează consumatorii din aceste 

posturi de transformare parcurg toate căile de comunicaţie în traseu aerian. 

Gospodariile sunt electrificate in proportie de 100%. 

Reţeaua de iluminat public prezinta o lungime de aproximativ 31 km. Aceasta nu parcurge 

toată reţeaua de străzi pe traseu comun cu reţelele electrice de joasă tensiune şi de telecomunicaţii. 

 

Telefonie 

Comuna Bilbor are acces la servicii de comunicaţii, telefonie fixa si mobilă, acces la internet 

si cablu, prin toti operatorii de servicii mobile (Telekom, Orange, Vodafone, RCS RDS , 

UPC/ASTRAL). Operatorul principal de telefonie fixa este Telekom Romania. 

La nivelul comunei, toate institutiile publice sunt conectate la serviciile de internet. 

 

Alimentarea cu energie termică 

Comuna nu dispune de reţea de încălzire. Atât dispensarul, clădirile social-edilitare din 

centrul localitatii reşedinţă de comună, cât şi restul gospodăriilor şi dotărilor au încălzirea rezolvată 

cu sobe, la fel ca şi în localitatea Rachitis, fie, foarte rar, cu centrale termice utilizând în principal 

lemnul drept combustibil. 

 

Alimentarea cu gaze naturale 
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În prezent în comună nu există alimentare cu gaz metan.  

Locuitorii comunei folosesc combustibili solizi (lemne), butelii cu butan şi sobe clasice. 

Există centrale termice pe combustibili solizi (lemn) la instituţiile publice (primăria, şcolile).  

 

Gospodărire comunală 

Cimitirele de pe raza comunei Bilbor nu au delimitate clar zonele de protecţie sanitară. În 

comuna Bilbor nu există propuneri pentru extinderea cimitirelor existente sau pentru înfiinţarea 

unuia nou. 

Situaţia existentă prevede un singur cimitir, în jurul Bisericii de lemn Sf. Nicolae din 

localitatea Bilbor. 

Comuna Bilbor face parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “S.M.I.D. Harghita”. 

Asociaţia a fost constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, 

monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor – colectare, transport, 

sortare, tratare, depozitare şi valorificare a deşeurilor municipale. 

Sistemul de gestionare integrată a deşeurilor în judeţul Harghita este alcătuit din următoarele 

componente: 

- CGID Remetea; 

- două staţii de transfer; 

- 7 centre de colectare selective; 

- 8 depozite de deşeuri neconforme clasa b, urbane care vor fi închise. 

Suprafaţa totală a investiţiei, conform certificat de urbanism, este de 541,816 mp, din care 

pentru construire 239,110 mp şi pentru închidere 228,500 mp. 

Populaţia deservită este repartizată pe zone. Comuna Bilbor face parte din zona Nord şi este 

arondată Municipiului Topliţa – Topliţa, oraşul Borsec, comuna Tulgheş, comuna Bilbor, comuna 

Corbu. 

 

Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de aplicare al 

acesteia, incluse în registrul spaţiilor verzi ale comunei vor fi administrate şi protejate în 

conformitate cu prevederile legale. 

 

 

Gestiunea deseurilor 

 

Colectarea si transportul deseurilor menajere se face de catre operatorul de salubrizare 

autorizat ANRSCUP – S.C. F&G ECO S.R.L. Deseurile sunt colectate de la locuitori din poarta in 

poarta, de patru ori pe luna. 

In zona comunei cat si in vecinatatea ei nu exista instalatii pentru eliminarea deseurilor de 

origine animala. Prin intermediul unui operator autorizat de tip PROTAN, se efectueaza transportul 

cadavrelor animalelor provenite din gospodariile locale, sau al celor gasite moarte pe teritoriul 

administrativ al comunei. 

Depozitul de deseuri neconform din cadrul comunei Bilbor si-a sistat activitatea in anul 

2009, inchiderea acestuia avand loc conform proiectului „Lucrari de inchidere simplificata si de 

reecologizare a depozitului mic de deseuri nepericuloase, localitatea Bilbor”. Locatia acestuia a fost 

delimitata si reprezentata pe planuri. 
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Zone cu funcţiune predominantă 

 

Pentru fiecare zonă funcţională, cu funcţiune predominantă, prezentăm următoarele aspecte: 

- categorii de intervenţii propuse pentru valorificarea potenţialului existent şi înlăturării 

disfuncţionalităţilor. 

 

Pentru modernizarea zonelor funcţionale, Strategia de dezvoltare Economico-Socială Durabilă 

a comunei Bilbor prevede următorul Plan local de acţiune: 

 

 

Căi de comunicaţie - transport rutier 

 

Acțiuni: 

- Asfaltare drum comunal Suseni Luncă (aproximativ 2km) pe raza comunei Bilbor; 

- Modernizarea căilor de acces de pe raza comunei Bilbor; 

- Finalizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor comunale DC 76 și DC 77; 

- Inițierea și finalizarea procedurilor legale de transferare a unor drumuri forestiere 

din administrația Ocolului Silvic Borsec în administrația locală; 

 

Amplasarea faţă de drumurile publice se va face conform Regulamentului Local de Urbanism 

aferent prezentului Plan Urbanistic General. 

În legătură cu obiectivele de interes public se vor amenaja parcări conform prevederilor H.G. 

525/96. 

 

Amplasarea faţă de drumurile publice: 

A. În zonele drumului public se pot autoriza pe bază de proiecte de specialitate şi avizele de 

specialitate ale administraţiei publice: 

  a. construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, cu deservire de întreţinere şi 

exploatare; 

  b. parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi; 

 c. conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport a energiei electrice, de 

telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii şi construcţii de acest gen. 

B. Modernizarea drumurilor publice se va executa după realizarea lucrărilor şi infrastructură pe bază 

de studii şi proiecte specifice avizate şi aprobate legal. 

 

Măsuri necesare: 

o Reabilitarea reţelei stradale care străbate localitatile comunei în toate 

direcţiile realizând legătura între zonele funcţionale ale localitatilor. 

o Întreţinerea în bune condiţii a infrastructurii rutiere a comunei pentru evitarea 

degradării acesteia prin dezvoltarea managementului întreţinerii drumurilor. 

Amplasarea faţă de drumurile publice se va face conform Regulamentului Local de Urbanism 

aferent prezentului Plan Urbanistic General. 

În legătură cu obiectivele de interes public se vor amenaja parcări conform prevederilor H.G. 

525/96. 

Amplasarea în paralel cu drumurile judeţene, a reţelelor de energie electrică şi de 

telecomunicaţii se face în afara zonei de siguranţă a drumului cu minim lăţimea unei benzi de 
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circulaţie, zona de siguranţă a drumului fiind cea stabilită prin Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de minimum 

6,0 m deasupra punctului cel mai înalt al platformei drumului. 

Traversarea subterana sau aeriană a drumului de cabluri se face în puncte în care drumul este 

în aliniament, intersecţia realizandu-se sub un unghi cât mai apropiat de 90º, dar nu mai mic de 60º. 

 

Subtraversarea drumului de către conducte, cabluri electrice sau de telecomunicaţii se face 

prin forare orizontală. 

Amplasarea în paralel cu drumul judeţean a unor canale închise sau deschise, a conductelor 

pentru lichide sau gaze se face în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului. 

Traversarea drumului de canale şi conducte se face în puncte în care drumul este în 

aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90º, dar nu mai mic de 60º. 

 

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor 

publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile 

situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de de minim 24 m pentru drumurile judeţene şi de 

minim 20 m pentru drumurile comunale. 

Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea oricăror 

construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 30,00 m pentru drumurile 

de interes naţional şi judeţean. Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere 

unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip show-room, obiective turistice, 

cartiere rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii 

asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice. 

Pentru asigurarea scurgerii apelor de suprafaţă în lungul căilor de comunicaţii se vor executa 

şanţuri şi podeţe pentru colectarea şi evacuarea apelor din zona drumului. 

La amplasarea construcţiilor în zona drumurilor se va avea în vedere amenajarea acceselor 

rutiere sau pietonale care să asigure prin podeţe tubulare de capacitate corespunzătoare scurgerea 

apelor pluviale în lungul drumurilor. 

Drumurile laterale de acces se vor amenaja la aceeaşi cotă cu drumurile de categorie 

superioară şi vor fi modenizate pe o lungime de minim 20 m. 

Amplasarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin 

servicii regulate se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul 

administratorului drumului şi al poliţiei rutiere. 

Staţiile de autobuz se vor amplasa înafara platformei drumului (parte carosabil + acostament). 

Lucrările de amenajare a staţiilor vor asigura continuitatea şanţurilor pentru scurgerea apelor. 

Punctele de colectare selectivă a deşeurilor constau din amenajarea unor platforme din beton 

rutier împrejmuite cu plasă metalică pe stâlpi metalici. 

Amplasamentul acestor spaţii de colectare va fi la minim 8,00 m faţă de axul drumului 

judeţean. 

Pentru accesul autospecialelor la punctele de colectare se vor amenaja podeţe tubulare care să 

asigure continuitatea şanţului drumului în dreptul accesului. 

Pentru proiectarea şi execuţia unor construcţia şi instalaţii în zona drumurilor se vor avea în 

vedere regelementările Ordinului nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor. 

Pentru amenajarea intersecţiilor se va avea în vedere prevederile Normativului CD 173/2001 

privind amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel a drumurilor publice şi Normativ CNADNR 2009 

de amenajarea intersecţiilor la nivel în sens giratoriu. 
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Amplasarea în zona drumurilor publice a construcţiilor şi instalaţiilor se face numai cu 

acordul administratorul drumului. 

 

 

Construcţii tehnico-edilitare 

- Extinderea şi modernizarea infrastructurii de utilităţi şi sporirea gradului de acces şi 

conectare la aceasta 

Acţiuni: 

- Lucrări de prevenire a riscurilor naturale (alunecări de teren, inundaţii, teren 

mlăştinos) ca termen imediat. 

- Lucrări de echipare edilitară în termen imediat (canalizare, alimentare cu gaze 

naturale, inclusiv instalaţii aferente). 

- Extinderea iluminatului public și modernizarea rețelei existente. 

 

 

Instituţii publice şi servicii 

 

Acţiuni 

- Dotarea unităților educaționale de pe raza comunei Bilbor cu sisteme de 

supraveghere video; 

- Dotarea Serviciului Voluntar pentru situații de Urgență pentru a interveni eficient în 

situații de urgență; 

- Înființarea de unități de valorificare și prelucrare a produselor bio de pe raza 

comunei Bilbor; 

- Înființarea unor pensiuni agroturistice pe raza comunei Bilbor; 

- Campanii de promovare a comunei Bilbor din punct de vedere turistic; 

- Renovarea și dotarea Școlii Gimnaziale Speciale de pe raza comunei Bilbor; 

- Renovarea și dotarea Centrului de Plasament de pe raza comunei Bilbor; 

- Înființarea, dotarea și darea în folosință a unei baze sportive pe raza comunei 

Bilbor; 

- Amenajarea/reabilitarea actualului spațiu de joacă de pe raza comunei Bilbor și 

înființarea de noi spații de joacă și spații verzi la nivelul comunei Bilbor; 

- Înființarea și dotarea unui Centru Cultural pentru Copii și Tineret la nivelul 

comunei Bilbor; 

- Înființarea unui Teatru de vară în comuna Bilbor; 

- Construire, dotare și dare în folosință Centru de Asistență după Programul Școlar 

After School la nivelul comunei Bilbor. 

 

 

Spatii verzi, sport, agrement 

Acţiuni: 

- Valorificarea ariilor protejate existente la nivelul teritoriul comunei Bilbor; 

- Campanii de informare și educație ecologică; 

- Pârtie de schi în comuna Bilbor; 

 

Unitati industriale si depozitare 

Acţiuni: 

- Înființarea unui centru de abatorizare pe raza comunei Bilbor. 
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REZERVAŢII NATURALE  

 

Siturile de importanţă comunitară (SCI) reprezintă acele arii care, în regiunea sau în 

regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea la o 

stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale din anexa nr. 2 sau a speciilor de interes 

comunitar din anexa nr. 3 a OUG nr. 57/2007 şi care pot contribui astfel semnificativ la coerenţa 

reţelei "NATURA 2000" şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în 

regiunea ori regiunile biogeografice respective. 

Prin Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă 

comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România au fost 

declarate 13 Situri de Importanţă Comunitară. 

 

Pe teritoriul comunei Bilbor se află următoarele arii naturale protejate:  

• Aria protejata Parcul Naţional Călimani 

• ROSCI0019 – Calimani Gurghiu 

• ROSPA0133 – Muntii Calimani 

• RONPA0491 Paraul Dobreanului  

• HR-035 – Mlaștina de la pârâul Rușilor 

 

Prin reglementările impuse prin aprobarea P.U.G. – ului se vor regulariza pâraiele cu 

potenţial de inundabilitate, se vor asigura zonele de restricţii contribuind şi la protejarea fondului 

forestier, fauna şi flora din această zonă. 

Vulnerabilitatea siturilor/Presiunile si amenințările constău în pierderea și distrugerea 

habitatului ca rezultat al activităților de agricultură, a suprapășunatului, a lipsei pășunatului, al 

activităților de exploatare forestieră, a dragării și drenării habitatului umed, al dezvoltării teritoriale, 

a circulației, al turismului necontrolat, depozitare de deșeuri menajere sau industriale. 

 

Autorizarea executării construcţiilor în parcuri naţionale, rezervaţii naturale, precum şi în 

celelalte zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al 

Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al 

Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor. 

Autorizarea activitatilor in perimetrul rezervatiilor naturale si in vecinatea acesteia se face cu 

acordul custodelui. 

 

- Impactele identificate nu au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor de 

interes conservativ şi al habitatelor acestora.  

- În urma evaluării impactelor planului asupra capitalului natural se constată că integritatea 

siturile Natura 2000 şi rezervaţiile naturale de interes naţional aflate în zona de  implementarea 

PUG comunei BILBOR, JUDEŢUL HARGHITA nu vor fi afectate. 

- Nu sunt diminuate suprafetele impadurite si nu se realizeaza schimbari asupra varstei, 

compozitiei pe specii si a tipurilor de padure;  

- Prin realizarea planului nu se produce o distrugere sau alterare a habitatelor speciilor de 

plante incluse în Cartea Rosie si nici nu se modifica compozitia de specii sau resursele acestora;  
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- În vederea diminuării impactelor asociate planului asupra speciilor de interes comunitar se 

impune respectarea măsurilor identificate în prezentul studiu.  

 

- Impactul planului asupra habitatelor speciilor de pasări pe termen scurt respectiv pe termen 

lung este nesemnificativ. Se recomanda urmărirea si implementarea masurilor de diminuare a 

impactului din prezentul studiu şi luare în considerare a recomandărilor de mai sus.  

- Din analiza posibilelor impacturi pe care le poate induce planul asupra obiectivelor de 

conservare pentru care a fost desemnate ariile protejate de interes naţional/comunitar se poate trage 

concluzia ca  implementarea PUG comunei BILBOR, JUDEŢUL HARGHITA nu va afecta in mod 

semnificativ nicio specie sau habitat pentru care au fost declarată aceasta  arie protejată. 

 

Ariile naturale protejate prezente se suprapun cu UAT Bilbor in extravilanul comunei. 

Nu există extinderi in Ariile Naturale Protejate. 

 

Pentru Aria naturală Pârâul Rușilor  este necesară Finalizarea procedurilor de instituire a 

regimului de arie naturala protejata a ariei naturale de interes local Paraul Rusilor. 

 

Evaluarea impactului asupra speciilor si habitatelor va respecta cerintele Conform 

Ordinul nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a 

efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 

comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010. 

 

 

Spaţii verzi şi zone de picnic. 

Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de aplicare al 

acesteia, incluse în registrul spaţiilor verzi ale comunei vor fi administrate şi protejate în 

conformitate cu prevederile legale. 

Pentru aplicarea articolului 10 (aliniatul 3), ţinând cont de extinderea intravilanelor în cadrul 

dezvoltării urbane se va avea în vedere realizarea de noi spaţii verzi, conform prezentărilor din 

articolul 4, Legea 24/2007.  

 

Suprafaţa cartată corespunzătoare zonificării funcţionale “Spatii verzi, sport, agrement” relativ la 

situaţia existentă şi a intravilanului existent este de 17,72 Ha. Raportat la limitele intravilanului propus, 

suprafaţa cartată este de 22,72 Ha.  

În urma propunerilor de reglementare urbanistică şi a formei de proprietate rezultă o suprafaţă de 

18,93 Ha aferentă zonificării “Spaţii verzi, sport, agrement”, suprafaţă cu potenţial de amenajare ca 

spatii verzi. Raportat la populatia de 2660 locuitori rezultă o suprafata cu potenţial de amenajare ca 

spatiu verde de pana la 71 m² pe cap de locuitor. 

Se recomanda înfiinţarea de parcele verzi în lungul căilor de acces, realizarea de fâşii plantate în 

lungul cursurilor de apă, respectiv înfiinţarea altor spaţii verzi conorm descrierilor cadrului legal. Se va 

impune prin certificat de urbanism realizarea de spaţii verzi pentru toate solicitările de dezvoltare de 

construcţii pe terenuri libere si in cazurile in care nu este respectata latimea tramei stradale conform 

categoriei de drum simbolizata pe planurile de reglementare urbanistica zonificare, fiind obligatoriu 

identificarea şi realizarea unei parcele pe proprietate privată, ce va fi prezentată prin proiectul de 

realizare a construcţiei. Acest parcele, în limita a 26 m², vor fi înregistrate în registrul spaţiilor verzi, 

preluând responsabilităţile ce decurg din lege. 

Se recomanda atingerea cotei de 26 m² pe cap de locuitor, conform normativelor in vigoare. 
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Implementarea Planului Urbanistic General se va realiza în cadrul unui management de 

mediu de către titularul de plan, respectiv Consiliul Local comuna BILBOR, judetul 

HARGHITA, care va cuprinde: 

1. managementul deşeurilor: 

- monitorizarea cantităţilor de deşeuri colectate prin implementarea sistemului de gestiune 

al deşeurilor; 

-  ecologizarea albiilor râurilor în care au fost depozitate deşeuri; 

- stoparea depozitării deşeurilor menajere sau de construcţii pe terenuri neproductive; 

- eliminarea corespunzătoare a deşeurilor periculoase rezultate ca urmare a activităţii unor 

instituţii şi agenţi economici (deşeurile medicale rezultate de la punctul sanitar, uleiurile 

rezultate de la atelierul de reparaţii auto, ambalajele îngrăşămintelor şi pesticidelor 

utilizate în agricultura locală, etc) 

2. protecţia apelor calităţii apelor de suprafaţă: 

- se va urmări implementarea măsurii PUG de instituire a unei zone de protecţie de-a lungul 

cursurilor de apă; 

- Realizarea si extinderea sistemului de canalizare; 

- staţiile de epurare care vor deservi sistemul de canalizare vor fi dotate cu aparate de 

proprii de urmarire a parametrilor statiei si a calitatii apelor epurate; 

- pe durata funcţionării staţiilor de epurare monitorizarea proprietăţilor fizice, chimice şi 

biologice ale apei deversate va fi realizată de către laboratoare specializate prin prelevare 

de probe la solicitarea administratorului staţiei de epurare; 

3. protecţia apelor calităţii apelor subterane: 

- prelevarea periodică de probe în vederea monitorizării proprietăţilor fizico-chimice ale 

apelor din puţuri şi fântâni; 

- implementarea sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi de canalizare ; 

- după realizarea sistemului de canalizare se vor face verificări periodice pentru a constata 

eventualele defecţiuni; 

4. protecţia atmosferei: 

- monitorizarea traficului auto. 

5. protecţia solului şi subsolului: 

- verificarea periodica a conductelor de apa; 

- se va urmări înfiinţarea de plantaţii pe suprafeţele de teren degradat; 

- se vor realiza lucrările de consolidare a malurilor; 

- respectarea tehnologiilor de utilizare şi tratare a terenurilor cu îngrăşăminte chimice; 

- utilizarea raţională a îngrăşămintelor organice în gospodăriile particulare cu evitarea 

scurgerii în cursurile de apă; 

- interzicerea abandonării deşeurilor sau depozitarea acestora în locuri neautorizate şi 

sancţionarea nerespectării acestei prevederi;    

6. conservarea biodiversităţii: 

- respectarea prevederilor PUG privind regimul suprafeţelor de teren; 

- monitorizarea evacuărilor de la staţiile de epurare care vor deservi sistemul de canalizare; 

- monitorizarea suprafeţelor susceptibile de a evolua spre terenuri degradate şi împădurirea 

acestora; 

- menţinerea habitatelor naturale; 

- protecţia speciilor sălbatice de plante şi animale. 

7. starea de sănătate a populaţiei din zonă: 

- monitorizarea calităţii apei din fântâni şi puţuri prin verificări periodice; 

- monitorizarea calităţii apei distribuită prin sistemul centralizat de alimentare cu apă; 

- asigurarea unei surse de apă potabilă pentru asigurarea  alimentarii cu apă potabila a 
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populatiei; 

- eliminarea deşeurilor rezultate din gospodării; 

- asigurare protecţie sanitare pentru rezervoarele şi pompele care deservesc sistemul de 

alimentare cu apă; 

- preluarea apelor menajere uzate prin implementarea sistemului de canalizare şi epurare; 

 

 

Rezultatele obţinute din activitatea de monitorizare a implementării PUG comuna 

BILBOR, judetul HARGHITA se vor introduce în baza de date gestionată de titular şi 

concretizate prin rapoarte periodice prezentate autorităţilor. 

 

CONDIŢII OBLIGATORII DE RESPECTAT LA IMPLEMENTAREA PLANULUI 

URBANISTIC GENERAL comuna BILBOR, judetul HARGHITA 

 

- Pentru reducerea poluării apelor freatice şi a celor de suprafaţă, proiectantul propune 

instituirea de zone de protecţie sanitara de-a lungul albiilor care străbat zonele locuite, zona 

în care s-a impus şi interdicţia  definitiva de construire (locuinţe şi anexe) de 15 m de o parte 

şi de alta a malurilor. 

- Delimitarea zonelor de protecţie sanitara cu regim sever urmează să se facă cu gard de sarma 

ghimpata în jurul zidurilor exterioare ale clădirilor: 

- staţia de pompare – 10 m; 

- staţia de epurare – 20 m; 

- rezervoare – 20 m; 

- staţie captare – 20 m. 

- In zone de protectie este permisa doar cultura  plantelor perene ( specii vegetale 

caracteristice pajiștilor naturale din aceasta zonă, evitându-se extinderea speciilor invasive – 

Ambrozia, ); 

- În vederea protejării fondului construit fata de riscurile naturale se propune: 

- regularizarea pâraielor; 

- consolidarea malurilor; 

- plantaţii de protecţie cu scop de stabilizare a terenurilor cu risc de alunecări. 

- Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi 

plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei, conform Regulamentului de 

Urbanism al PUG. 

- Monitorizarea activităţilor de protecţia mediului şi respectarea condiţiilor de Implementare a 

Planului Urbanistic General vor realiza în conformitate cu  Legea protecţiei mediului.  

- Zonele supuse alunecărilor de teren şi inundaţii sunt delimitate şi marcate distinctiv pe 

planşele de REGLEMENTARI ale PUG. Pentru aceste zone se vor instituie interdicţii 

temporare de construire până la efectuarea lucrărilor de stabilizare sau drenare a terenului.  

- zone de protecţie sanitara pentru limitarea zgomotului asupra teritoriilor protejate, se va 

impune prin PUG şi Regulament, respectarea niveluri lor de zgomot în conformitate cu 

STAS SR10009/2017. 

- Respectarea zonelor de protecţie impusă prin ORDINUL nr. 119 din 4 februarie 2014 

pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al 

populatiei. 

- obligatiile ce le revin conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor referitoare la: 

- modul de gestionare al deşeurilor provenite de la lucrări pentru care nu este 

necesară emiterea unei autorizatii de construire/desfiinţare; 

- modul de gestionare al deşeurilor provenite de la lucrări de construcţii 

abandonate pe teritoriul administrative al comunei; 
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- organizarea pe teritoriul comunei, până la I ianuarie 2025, a unui sistem de 

colectare separată a fracţiei de deşeuri periculoase care provin din gospodării, 

să se asigure ca sunt tratate în conformitate cu art. 4 şi 21 şi că nu 

contaminează alte fluxuri de deşeuri municipale; 

- Până la 31 decembrie 2023 trebuie să organizeze colectarea separată şi 

reciclarea la sursă a biodeşeurilor sau colectarea separată a acestora rară a le 

amesteca cu alte tipuri de deşeuri. 

- se va specifica obligativitatea întocmirii şi actualizării REGISTRULUI SPATIILOR VERZI, 

conform art.16 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spaţiilor verzi 

din intravi/anul localitati/or, cu modificările şi completările ulterioare - Se recomanda 

atingerea cotei de 26 m2 pe cap de locuitor". 
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